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Förvaltningsberättelse 
 

Översikt över verksamhetens utveckling  
 

mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kommunen

Verksamhetens intäkter 432 510 521 495 405

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 935 1 890 1 819 1 751 1 641

Verksamhetens bruttokostnader -2 291 -2 366 -2 220 -2 148 -1 983

Årets resultat -7 -110 27 16 2

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 

utjämnningsbidrag, % 101 105 99 99 100

Överskottsgrad, % -0,4% -5,8% 1,5% 0,9% 0,1%

Överskottsgrad i genomsnitt 5 år, % -0,7% -0,9% 0,9% 1,2% 1,6%

Soliditet (%) 65% 62% 66% 66% 65%

Soliditet, genomsnitt 5 år 65% 65% 66% 67% 68%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 47% 45% 48% 47% 46%

Investeringar (netto) 196 150 116 46 102

Självfinansieringsgrad (%) 4,0% 62,7% 127,6% 239,1% 95,2%

Långfristig låneskuld 150 155 185 213 243

Genomsnittlig låneränta, % 0,91 2,05 1,96 1,80 2,07

Skuldsättningsgrad, % 54 62 51 52 54

Borgensåtagande, mnkr 2 510 2 169 1 966 1 663 1 500

Antal månadsanställda (1 november) 3 102 3 247 3 203 3 239 3 046

Kommunfakta:

Folkmängd * 32 473 32 330 32 200 32 130 31 846

Kommunal skattesats * 21,76 22,21 22,21 22,21 22,21

2019 2018 2017 2016 2015

Den kommunala koncernen

Verksamhetens intäkter 1 252 1 166 1 088 998 918

Verksamhetens kostnader -2 884 -2 822 -2 586 -2 489 -2 325

Resultat efter finansiella poster 42 -42 85 48 6

Årets resultat 42 -42 73 40 6

Soliditet (%) 26% 27% 29% 31% 31%

Soliditet, genomsnitt 5 år, koncern 29%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 23% 23% 25% 26% 26%

Investeringar 853 456 504 297 304

Självfinansieringsgrad (%) 39% 55% 66% 84% 66%

Långfristig låneskuld 2 693 2 263 2 113 1 957 1 828

Genomsnittlig låneränta, % 1,05

Antal anställda 3 482 3 550 3 466 3 456 3 262  
 

1) Skatteväxling kollektivtrafik -45 öre 

2) Definitioner av nyckeltal framgår av avsnitt ”ord och begrepp”” 

3) Den kommunala koncernen inkluderar förutom Kommunen även koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB samt 50% utav Västblekinge 

Miljö AB. 
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Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på +42 mnkr (- 42) efter finansiella poster 

för verksamhetsåret 2019 vilket är 84 mnkr bättre jämfört med föregående år.  

 

Kommunens resultat uppgår till -7 mnkr vilket är avsevärt bättre än föregående års resultat 

på -110 mnkr. Det förbättrade resultatet beror främst på att finansförvaltningens 

budgeterade effektiviseringar och minskningar av sjukfrånvarokostnader på 49 mnkr 2018 

fördelades ut på nämnderna 2019. Dessutom gjordes det nedskrivningar av aktier och 

investeringar på 49 mnkr 2018 och 2019 uppgår nedskrivningarna till 2 mnkr. Trots ett 

bättre resultat 2019 kvarstår behov av effektiviseringar för att klara budgeterat resultat på 1 

procent av skatter och bidrag  2020-2021. 

 

 

Den kommunala koncernen (organisation)  
 

Karlshamns kommun har 10 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision och 

kommunens verksamhet är indelad i fem förvaltningar. Varje förvaltning arbetar med mellan 

en till tre nämnder. Förvaltningsorganisationen följer inte strikt nämndsorganisationen vilket 

innebär att en nämnd kan arbeta med flera förvaltningar.  

 

I kommunkoncernen ingår Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen 

Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten 

AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn Kombiterminal AB, 

Kreativum i Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB. Från och med 2018 ingår 

Kreativum i Blekinge AB som ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 

Koncernen bildades 1997 och ägs till 100% av Karlshamns Kommun. I kommunkoncernen 

ingår även delägda Västblekinge Miljö AB. Samtliga bolag har sina säten i Karlshamn. 

 

Tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommun äger kommunen del i följande 

bolag och förbund: Räddningstjänsten i Västra Blekinge samt Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Samtliga fem blekingekommuner är delägare i Cura individutveckling. Dessa har inte 

konsoliderats i den sammanställda redovisningen men ingår i den kommunala koncernen.  

 
VA-verksamheten, som fram till och med 2018 bedrevs i kommunal förvaltning, bedrivs 

sedan 2019 i ett helägt dotterbolag, Karlshamn Energi Vatten AB, till Karlshamns Energi 

AB. 33 personer fick ny arbetsgivare vid bolagiseringen. Sternölaboratoriet, som tidigare 

varit en del av VA-verksamheten, avvecklades per 31 december 2019. 
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Nämnder Verksamhet Privata utförare 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet. 
Kommunstyrelsen är också nämnd för 
Kommunledningsförvaltningen samt delar 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Nämnden för arbete och 
välfärd 

Nämnden ansvarar för:                                                                                   
Utredning och beslut, barn och familj samt 
öppenvård barn och familj och 
familjehem.                                                                                 
Utredning och beslut, vuxna och öppen 
vård vuxna.                                         
Socialpsykiatri.                                                                                                           
Arbetsmarknad, försörjningsstöd och 
introduktion.                                                                
LSS, utredning och beslut samt insatser 
till människor med funktionshinder.  

Från och med 1 september 
2017 bedrivs kommunens 
uppdrag för personlig assistans 
av privat företag (Carelli 
Assistans). 
Karlshamns kommun tillämpar 
inte Lagen om Valfrihet (LOV) 

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för stöd i ordinärt och 
särskilt boende inom äldreomsorg, 
myndighet resurs samt hälso- och 
sjukvård. 

Karlshamns kommun tillämpar 
inte Lagen om Valfrihet (LOV) 

Nämnden för barn, 
ungdom och skola 

Nämnden ansvarar för förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, fritidsgårdar, Ire natur- och 
kulturskola och den kommunala 
musikskolan. 

Fyra grundskolor (Montessori, 
Thoréns, Åryds friskola och 
Walldorf ) samt  
tre förskolor (Montessori, 
Walldorf och 
föräldrakooperativet 
Tummetott).  
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Nämnder Verksamhet Privata utförare 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden ansvarar för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, tentamensservice och 
studie- och yrkesvägledning 

I Karlshamns kommun finns en 
privat utförare, Gymnasieskola; 
Fria Läroverken. 
 

Kulturnämnden Nämnden ansvarar för kommunens kultur 
och bibliotek 

 

Teknik- och 
fritidsnämnden 

Nämnden ansvarar för Gata, trafik, 
maskin, park, marin, fritid och 
projektkontor 

 

Byggnadsnämnden Stadsbyggnadsavdelningen exklusive 
mark och exploatering och miljö. 
Nämnden är byggnadsnämnd enligt plan- 
och bygglagen och andra författningar  

 

Överförmyndarnämnden Nämnden ansvarar för: 
Tillsyn, utbildning och rekrytering  av god 
man, förvaltare och förmyndare 
(ställföreträdare). 
Förordnande av tillfällig ställföreträdare 
samt att utreda behov av ställföreträdare. 

 

Valnämnden Nämnden ansvarar för att genomföra 
lagstadgade val. 

 

Kommunrevision Den övergripande revisionsuppgiften är 
att granska om verksamheten följer och 
uppnår kommunfullmäktiges beslut och 
mål, att detta sker inom givna ekonomiska 
ramar och andra förutsättningar samt med 
en tillräcklig styrning och kontroll. 
Revisorerna har också uppgiften att 
granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer och 
revisorer som kommunfullmäktige utser i 
företagen. 

 

 
Bolag Verksamhet 

Stadsvapnet i Karlshamn 
AB 

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra 
moderbolag i en koncern som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag. 
Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. 
I den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de 
kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen 
i enlighet med ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra styrdokument 
som ägaren delger bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med 
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår 
fastslagna mål. 
Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att 
optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens 
omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar 
utveckling i sina verksamheter. 

Karlshamnsfastigheter AB Föremålet för bolagets verksamhet är att främja näringslivet i Karlshamns 
kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. Vidare ska bolaget förvärva, 
äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter. Ändamålet 
med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och 
främja etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och 
syfta till att främja kommunens utveckling. 

Karlshamn Energi AB  Karlshamn Energi AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Karlshamn Energi Vatten AB. 
Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme, 
bredband och med där tillhörande tjänster, medan elproduktion och elhandel 
bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och affärsområdet 
vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Företagets vision 
är att vara det starkaste varumärket och det naturliga valet när hushåll och 
företag i regionen väljer energi och bredbandslösningar. Affärsidén är att 
skapa enkla, prisvärda och kundnära lösningar med starkt fokus på 
hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och 
service. 
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Bolag Verksamhet 

Karlshamn Hamn AB Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn 
Tank Storage (ägs till 50% av Karlshamns Hamn AB samt 50% av 
Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn Kombiterminal AB (ägs till 
100%). Bolagets affärsidé är att erbjuda kundanpassade helhetslösningar 
inom området hamn, terminal och transporttjänster. Detta på ett sätt som ger 
långsiktig god lönsamhet och gynnar utvecklingen i regionen. Visionen är att 
vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet 

Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsbostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag. Föremålet för 
bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, 
förvalta och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och 
därtill hörande lokaler. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda 
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i 
Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. 

Kreativum i Blekinge AB Bolaget bedriver science center-verksamhet vilket innebär utbildning och 
utställningsverksamhet där bolaget stimulerar nyfikenhet och utvecklar 
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och 
entreprenörskap. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra 
samhällsutvecklande intressenter. 

Västblekinge Miljö AB Västbleking Miljö AB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, 
samordna, hantera och behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge; 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.  

 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Omvärldsrisk   

Brist på arbetskraft Svag befolkningstillväxt i 
Blekinge innebär problem att 
rekrytera personal inom både 
offentlig och privat sektor. 

Se kompetensförsörjning under 
verksamhetsrisk.  

Åldrande befolkning Ökat tryck på omsorgs-
verksamheten samt ökad 
försörjningsbörda då allt färre i 
arbetsför ålder ska försörja de 
som inte är i arbetsför ålder 
samt sjunkande 
skatteunderlag. 

Kommunen ska vara i fas med 
utbyggnaden av äldreboenden. 

Verksamhetsrisk   

Kompetensförsörjning Allt svårare rekryteringsläge 

inom många yrkeskategorier.  

 

En kompetensförsörjningsplan är 

framtagen för Karlshamns 

kommun som arbetsgivare.  

Arbetar med strategiska 

insatsområden: 

 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

Finansiell risk   

Ränterisk Inom kommunkoncernen finns 
en räntebindningstid som är 
relativt lång i ett genomsnitt 
och där andelen lån med rörlig 
ränta och förfall kortare än 1 år 
uppgår till 23 % av totala 
låneskulden. Låg 
genomsnittsränta. 

Bedömning görs vid varje 
omsättning av lån samt 
nyupplåning så att det blir en 
balans på förfallotidpunkter 
samt bunden/ rörlig ränta. 
Investeringsplaner tas fram för 
bolag och kommun. 
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Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Finansieringsrisk Kommunkoncernens låneskuld 

är relativt hög vilket kan 
innebära en risk för att hamna i 
en situation där det skulle 
kunna bli svårt med 
nyupplåning. Kommunens 
andel av lånen är låg men 
kommunen har ett stort 
borgensåtagande. 

Samplanering och prioritering 
av de investeringar som 
behöver göras. Anpassningar 
och effektiviseringar i syfte att 
få positiva ekonomiska resultat. 

 

Omvärldsrisker 
Tillväxten i omvärlden försvagas nu framförallt i de länder som är viktiga exportmarknader 

för Sverige. Den svaga kronan har bidragit till att det hittills inte påverkat den svenska 

exportindustrin. Företagen i Karlshamns närhet är exportberoende. Coronavirusets utbrott i 

Kina riskerar att drabba olika industriverksamheter i Sverige vilket i sin tur kan komma att 

påverka Karlshamns Hamn genom uteblivna transporter. En lågkonjunktur med minskad 

export  innebär sannolikt en ökad arbetslöshet vilket kan innebära ökat behov av 

försörjningsstöd på sikt. 

 

BNP- tillväxten 2019 blev 1,2 procent. Bedömning är ändå att lågkonjunkturen som troligen 

märks i slutet av 2020 blir mild. BNP tillväxten förväntas öka med 0,9 procent 2020, 1,8 

procent år 2021, 2,1 procent år 2022, 1,7 procent år 2023.   

 

Staten kan underlätta genom att statsbidragen i större utsträckning blir mer generella och 

värdesäkrade. Riktade statsbidrag förvårar på olika sätt effektivisering i verksamheten då 

de ökar kostnadsnivån, skapar förväntningar och minskar krismedvetenheten. 

Effektiviseringar och anpassningar genomsyrar redan idag diskussioner och verksamhet i  

kommunen. Behovet av effektiviseringar inom kommunen kvarstår under kommande 

treårsperiod. Konsekvensen av att inte klara effektiviseringarna, förutom en fortsatt för hög 

kostnadsnivå, är att kommunen inte klarar av att egenfinansiera del av de investeringar 

som bedöms som nödvändiga för kommunens verksamheter utan tvingas låna till delar av 

investeringsbehovet.  

 

Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 

Under 2019 ökade befolkningen i riket med 97 404 personer och det var den lägsta 

folkökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet. 

Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men framförallt är 

invandringen större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av 

migrationen. Att folkökningen förra året var lägre än de föregående åren förklaras till stor 

del av det minskade antalet invandrare. Under 2019 invandrade 115 805 personer, en 

minskning med 13 procent jämfört med 2018. 

 

Trenden i Sverige är att befolkningsmängden ökar och befolkningen i yngre och äldre åldrar 

ökar snabbare än antalet personer i yrkesverksam ålder. Det innebär att efterfrågan på 

välfärdstjänster ökar mer än vad som kan finansieras genom ökad sysselsättning och 

därmed ökade skatteintäkter.  

 

https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=folk%c3%b6kningen
https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=utvandringen
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Blekinge är ett av tre län med minskande befolkning 2019 (-78 personer). Karlshamn är den 

enda Blekingekommun som ökar. Karlshamns kommuns befolkning har under 2019 ökat 

med 143 invånare till 32 473 personer. Ökningen i Karlshamn beror främst på ett 

invandringsöverskott men även på en ökad inrikes inflyttning från andra kommuner.  

 

Januari - December 2019 2018 2017 2016 2015 

Födelseöverskott -59 -79 -89 -87 -52 

Invandringsöverskott 92 202 289 518 355 

Inrikes 
flyttningsöverskott 

110 7 -130 -147 -55 

Folkökning 143 130 70 284 248 
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Befolkningsutveckling i Blekinge       

Januari - december 2019 2018 
Förändring 

18-19 
Förändring 

% 
2017 2016 

Blekinge 159 606 159 684 -78 -0,05% 159 371 158 453 

Karlshamn 32 473 32 330 143 0,44% 32 200 32 130 

Karlskrona 66 622 66 675 -53 -0,08% 66 666 66 262 

Olofström 13 426 13 516 -90 -0,67% 13 482 13 417 

Ronneby 29 633 29 695 -62 -0,21% 29 568 29 207 

Sölvesborg 17 452 17 468 -16 -0,09% 17 455 17 437 

 

Andelen personer med utländsk bakgrund var 17,8 procent i Karlshamn (17,1 procent 

2018) jämfört med 25,5 procent för riket (24,9 procent). Sett till totalbefolkningen var 

Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). 

 

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. 

 

Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,4 år och 41,2 år för 

riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,1 år och Karlskrona 

lägst med 42,1 år. Ronneby ligger på 43,5 år. Enligt befolkningsprognosen räknas 

medelåldern år 2029 ligga på 44,3 år i Karlshamn men stiga till 42,1 år för riket. 

 

 
 

Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20 

procent), medan antalet barn och ungdomar 0-18 år är något lägre (20 procent mot 22 

procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (55 procent mot 58 

procent). 
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Försörjningsbördan (hur många fler personer de som arbetar och är mellan 20-64 år 

behöver försörja) ligger 2019 på 0,87 för Karlshamn och 0,76 för riket. Om 10 år beräknas 

den vara 0,91 i Karlshamn och 0,80 i riket. 

 

Arbetsmarknad 
På riksnivå förväntas arbetslösheten öka främst inom näringsliv, industri- och 

varuproducerande branscher men även inom offentlig sektor om än i mindre omfattning. 

Samtidigt minskar Arbetsförmedlingen antalet kontor samt minskar ersättningen till 

arbetsmarknadspolitiska program. Konsekvensen blir ett ökat tryck på kommunernas 

arbetsmarknadsorganisationer.  

 
Bostadsmarknad 
Behovet av prisvärda bostäder för yngre är fortsättningsvis stort i Karlshamns kommun. 

Privata initiativ har resulterat i nya hyres- och bostadsrätter i våra tätorter och flera nya 

projekt befinner sig i ett planeringsstadium. Bygget av Östralycke i Asarum har bidragit till 

positiv flyttkedja i resten av kommunen. Medan privata aktörer planerar och bygger i 

attraktiva, marknadsmässigt anpassade lägen har Karlshamnsbostäder satsat på att 

planera i våra mindre orter vilket skapar nödvändig balans på bostadsmarknaden och bidrar 

till att utveckla landsbygden. Karlshamns kommuns nya vision ”Karlshamn 50 000”, som 

innebär att vi siktar mot att växa och bli 50 000 invånare, innebär att större exploaterings- 

och planeringsprojekt kommer att behöva prioriteras i syfte att leva upp till visionen. 

         

Betydande avtal och regelförändringar 
Försäkringskassans tolkning av personlig assistans har blivit striktare och uppräkningen av 

den  statliga ersättning kommunerna får för utförda tjänster har varit låg vilket innebär att 

kommunerna får ta ett större kostnadsansvar för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Skatteväxling av kollektivtrafiken genomfördes i Blekinge 1/1 2019. 

 

Från och med 1/1 2019 övertog Karlshamn Energi Vatten AB huvudmannaskapet för den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Karlshamns kommun. 
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Hållbarhet 
Förutsättningarna för att Karlshamns kommun ska uppnå målen som berör kommunen för 

Agenda 2030 är goda där det kan konstateras att det finns förutsättningar för en hög social 

hållbarhet i kommunen och där det visar sig att Karlshamn inte sticker ut nämnvärt i 

förhållande till riket. Därmed är det viktigt att fortsätta arbeta med att utveckla dessa 

förutsättningar för att få en ännu mer jämlik befolkning där alla människors lika värde står i 

fokus.  

Den 27 november 2017 antog Kommunfullmäktige i Karlshamn Folkhälsopolicyn som gäller 

mellan 2018-2023. Riktlinjer fastställdes i Kommunstyrelsen den 6 mars 2018 som 

beskriver hur folkhälsoarbetet ska ledas och drivas framåt. Folkhälsoarbetet ska vara en 

naturlig del i planeringen och ingå i ordinarie styr- och ledningsstrukturer. Hela 

organisationen, politik och verksamhet ska ta ett gemensamt ansvar för att 

folkhälsoperspektiven inte glöms bort i planering och genomförande. För innevarande 

policyperiod har tre fokusområden valts ut, Psykisk hälsa, Hälsofrämjande miljöer och 

levnadsvanor samt ANDT(alkohol, narkotika, dopning och tobak). 

 

Folkhälsobokslut finns som bilaga till årsredovisning 2019.  

 

Verksamhetsrisker 
 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen 

Karlshamns kommun arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En 

kompetensförsörjningsplan är framtagen för Karlshamns kommun som arbetsgivare. Detta 

mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier. Kommunen 

ser en ökad svårighet att rekrytera inom vissa yrkeskategorier exempelvis arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, lärare med vissa inriktningar och planarkitekter. 

 

Enligt en undersökning som gjorts bland nyanställda medarbetare i Karlshamns kommun, var 

de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats relationen med kollegor, bra ledarskap 

och stimulerande arbetsuppgifter.  

 

Utifrån dessa faktorer är inriktningen i Karlshamns kommun att arbeta med följande 

strategiska insatsområden: 

 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

 

Dessa strategiska insatsområden syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

 

Finansiella risker 

Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är 1,0 procent i 

genomsnitt under senaste femårsperioden. Karlshamn har även under senaste 

högkonjunkturen haft svaga ekonomiska resultat. Det innebär att det ekonomiska läge vi nu 

befinner oss i, och troligen på väg in i en lågkonjunktur, är ännu besvärligare och kräver 

mycket kraftfulla tag för att komma tillrätta med.  
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Kommunen behöver förändra och utveckla sina verksamheter för att kunna minska sina 

kostnader. Det ökade trycket på utbyggnad och förändring av vissa verksamheter, framför 

allt inom förskola och skola i kommunen, påverkar även behovet av investeringar i nya 

verksamhetslokaler. I kommunkoncernen finns ett stort behov av investeringar kommande 

år.  

 

Likviditet och soliditet 
 
Kommunkoncernen  
Soliditeten i koncernen uppgick per 31 december 2019  till 26 procent vilket är minskning 

jämfört med föregående år (27 procent). Försämringen av soliditetstalet är hänförlig till att 

investeringar finansierats i högre grad med extern finansiering än eget kapital. Soliditeten är 

högre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för kommunkoncernen. 

 
Kommunen 
Kassalikviditeten i kommunen är oförändrad jämfört med 2018 och uppgår till 19 procent. 

Trots en likviditet under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt 

vara tillfredsställande men i längden inte hållbar. 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 24 procent. Semesterlöneskulden inkl. okompenserad övertid har 

minskat med ca 4 mnkr, från 86 mnkr 2018 till 82 mnkr 2019. 

 

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 65 procent 2019 (62 procent) vilket är en ökning mot föregående år. Den 

genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 65 procent, samma nivå som för 

2018.  

 

Låneskuld och räntor 
 
Kommunkoncernen 

Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 december 2019 till 2 720 mnkr. Skulden 

har ökat i koncernen med 440 mnkr under 2019 till följd av investeringar i koncernen och 

förväntas öka ytterligare under 2020 till följd av investeringar i kommunen och 

koncernbolagen. 

 

Upplåningen inom kommunkoncernen löper med både fast och rörlig ränta. Cirka 618 mnkr 

har en räntebindningstid under 1 år. Genomsnittlig räntebindningstid är 3,67 år.  

Genomsnittlig ränta uppgick 2019 till 1,05 procent i koncernen. En förändring i räntekostnad 

inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 1 

procent skulle medföra ökade kostnader på 2 120 tkr 2020 (KI Finans, Finansrapport för 

alla affärer, Karlshamns kommun 200226). En ränteökning slår inte fullt ut under 2020 

eftersom merparten av låneportföljen är bunden. 

 

Kommunen 

Vid utgången av 2018 var Kommunens låneskuld 164 mnkr (varav 9 mnkr investeringsfond 

VA) och 150 mnkr vid utgången av 2019. Merparten av låneskulden avsåg VA-

verksamheten som bolagiserades 1 januari 2019.  
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I kommunen löper 100 mnkr med räntebindningstid 2-5 år och 50 mnkr med ränte-

bindningstid 5-10 år. Genomsnittlig ränta har sänkts från 2,05 % till 0,91 % 2019. Den 

genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 4,68 år.  

 
Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig 

ränta bör inte överstiga 50 %. Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får 

omsättas/ förfalla under ett och samma år. 

 

Vid omsättning av lån samt nyupplåning har valet  det senaste åren varit att få längre 

bindningstid till låg ränta då bedömningen har varit att räntorna i närtid kommer att stiga. De 

förväntade räntehöjningarna har hittills uteblivit men då kommunen tidigare haft betydligt 

högre räntenivåer har genomsnittsräntan ändå kunnat sänkas vid omsättning av lån. 

Kommunen har sedan många år tillbaka haft en god likviditet och därav även en låg 

låneskuld då  investeringarna  självfinansierats i stor utsträckning. 

 

Det investeringsbehov som finns, tillsammans med något sämre likviditet, gör att 

kommunen troligen kommer att behöva låna för att finansiera kommande investeringar i 

större utsträckning. Med stor sannolikhet kommer kommunen ej att erbjudas de låga räntor 

vi under flera år vant oss vid. Det finns en risk att de finansiella kostnaderna ökar på grund 

av högre räntenivåer och ökad upplåning.    

 

Utrymmet för att investera beräknas som årets resultat + avskrivningar.  

Utifrån 2019 års resultat (-7 mnkr) och avskrivningar (93 mnkr) blir detta 86 mnkr. 

 

Då kommunen har svaga resultat innebär det att det i större utsträckning än tidigare 

kommer att krävas extern finansiering för att klara de budgeterade investeringsnivåerna.  

Investeringsbudgeten uppgår till 289 mnkr 2020 och 250 mnkr per år 2021-2022, totalt 789 

mnkr. Inte minst på grund av behovet av investeringar är det viktigt att förbättra de 

ekonomiska resultaten. Till detta kommer omfattande investeringar i koncernbolagen. 

 
Borgensåtagande 
Borgensåtagandet har ökat med 341 mnkr jämfört med 2018 och uppgår till  

2 510 mnkr. Borgensåtagandet är till största delen (2 445 mnkr eller 97 procent) hänförbart 

till kommunens helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen för år 2019 var 

0,3 procent på borgensbeloppet vid årsskiftet.  

 

Såväl kommunen som de kommunala bolagen står inför stora aviserade investeringsbehov 

de närmaste åren. Kommunens finansiella åtagande inkluderar även borgen för de 

kommunala bolagen och det finns därför behov av att vara observant på, föra en 

diskussion, göra en bedömning samt prioritera utifrån den samlade investeringsnivån. Detta 

för att inte hamna i ett läge där kommunen inte längre kan tillgodose medborgarnas behov 

utan får ett begränsat utrymme att agera. Kommunens borgensåtagande är stort redan i 

nuläget.  
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Pensionsförpliktelser 
 
Kommunkoncernen 

Inom kommunkoncernen finns försäkringslösningar för att hantera bolagens 

pensionsåtaganden. 

 

Kommunen 

Kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 724 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutade september 2000 att pensionsmedel tillsvidare till högsta 

möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 

pensionssparkonto.  

 

Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA Pension. 

Försäkringspremierna faktureras löpande utav KPA Pension och möjlighet finns via 

pensionsvalet att välja förvaltare för den anställde.  

 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. En 

mindre del avseende pensioner efter 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 

Denna avsättning samt ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 minskar 

årligen då inga nya insättningar har utförts sedan övergången till försäkringslösning. Under 

åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr 

inklusive särskild löneskatt. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda redovisas som en 

avsättning i balansräkningen.  

 

Ansvarsförbindelsen samt avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som 

uppgår till 24,26% av pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende 

pensionsmedel. 

 

Pensionsförpliktelse, Kommunen 2019 2018 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen;     

 - Avsättning inklusive särskild löneskatt 7 8 
 - Avsättning inklusive särskild löneskatt för 
förtroendevalda 2 2 

 - Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 622 644 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 93 84 

Summa pensionsförpliktelser 724 738 

      

Förvaltade pensionsmedel     

Totalt pensionsförsäkringskapital KPA pensioner 110 94 

 - varav överskottsfond 1 1 

Summa förvaltade pensionsmedel 110 94 

      

Finansiering     

Återlånade medel 614 644 

Konsolideringsgrad 15% 13% 

 

Enligt prognosen från KPA Pension kommer ansvarsförbindelsen inkl särskild löneskatt att 

minska med 97 mnkr till cirka 526 mnkr år 2024 då det ej tillkommer några nya 
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pensionstagare utan snarare blir färre som omfattas av ansvarsförbindelsen. Även 

avsättning inklusive särskild löneskatt minskar enligt prognosen med cirka 4 mnkr till 3 mnkr 

år 2024.  

 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen (KAP-KL, AKAP-KL) som förvaltas av KPA Pension 

beräknas enligt prognosen öka med 15 mnkr till 82 mnkr, inklusive löneskatt, fram till 2024. 

Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) ökar enligt prognosen med 3 mnkr till 28 

mnkr år 2024. 

 

Ökningarna förklaras bland annat av ökad lönesumma. Lönesatsningar de senaste åren, 

bland annat inom utbildningsförvaltningen, har inneburit att fler anställda kommit över den 

så kallade brytpunkten vilket påverkar beräkningarna och prognoserna. Även framtida 

inflation samt inkomstbasbelopp som påverkar pensionsunderlaget beaktas i prognosen. 

 
Skatteintäkter och statsbidrag 
 

Kommun 
Kommunal 

skattesats år 
2019 * 

Plats i 
förhållande till 

övriga 290 
kommuner 

Kommunal 
skattesats år 

2018 

Karlskrona 21,65% 129 22,10% 

Ronneby 21,91% 159 22,36% 

Karlshamn 21,76% 142 22,21% 

Olofström 21,71% 137 22,16% 

Sölvesborg 21,82% 150 22,27% 

Genomsnitt Blekinge  21,77%   22,22% 

Genomsnitt mindre 
stad/tätort 
(Kommungruppen som 
Karlshamn tillhör 

22,01%   22,05% 

Genomsnitt liknande 
kommuner  utifrån 
strukturkostnad 

21,48%   21,45% 

* Skatteväxling kollektivtrafik mellan 
Kommuner och Regionen 2019      

 
Skatteunderlagsutveckling 

Största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete och den arbetsföra delen av 

befolkningen ökar betydligt långsammare. Den kommunala skatteunderlagstillväxten 

dämpas 2020-2021 till följd av minskad sysselsättning för att  2022-2023 nå historiskt 

genomsnittligt värde.  

 

I budget 2020 samt planåren 2021-2022 finns inga signaler om en planerad skattehöjning i 

kommunen. 

 

Enligt SKRs prognos i maj 2019 som utgör grund för kommunens budget 2020 samt 

planåren 2021-2022 ökar skatter och bidrag med 41 mnkr 2020 respektive 44 mnkr och 62 

mnkr för åren 2021-2022.  
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mnkr  2020 2021 2022 

Skatter och bidrag enligt budget för 2020 och flerårs-

planen för 2021 och 2022 beslutad av KF 190923 § 159 
1 969 2 013 2 075 

Skatter och bidrag enligt SKRs prognos december 2019 1 980 2 035 2 102 

Skatter och bidrag enligt SKRs prognos februari 2020 1 974 2 029 2 098 

Regeringen, avisering 20/1 2020, samt 

oppositionspartierna, riksdag 19/3 *) 
16,5   

Skillnad 21,5 16 23 

*) Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska 
tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa avser kommuner. Tillskottet ska vara 
nivåhöjande från och med 2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens vårändringsbudget som 
presenteras den 15/4. Därefter har oppositionspartierna aviserat ytterligare 2,5 mnkr till välfärden 
(riksdagen 19/3). Vare sig regeringens eller oppositionspartiernas förslag enligt ovan om höjda 
statsbidrag kommande år, ingår i SKR beräkningar för ”Skatter & Bidrag”. Källa: SKR (2020-02-13). 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Kommunen 

Den nya reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, trädde i kraft den 1 juli 2019 med 

förändringar när det gäller begreppen utbildning, undervisning och omsorg. Förskollärares 

ansvar finns beskrivet och förskolechef benämns numera som rektor. Förutom dessa 

förändringar finns nya skrivningar om digital kompetens, hållbar utveckling, barnkonvention, 

jämställdhet med mera 

 

Många interna omflyttningar inom omsorgen med syfte att få en effektivare organisation. 

Flytt av Solrosen och Perennagården till Östralycke, Flytt av korttidsverksamhet från 

Persgård till Solrosen, Tre hemtjänstenheter centralt i Karlshamn har flyttat till gemensam 

lokal på Pilvägen och hemtjänsten i Asarum har flyttat till ny lokal. Dessutom planeras 

avveckling av äldreboendet på Båtsmansgården. 

 

Två nya gruppbostäder inom LSS har startat under 2019, fyra kostnadskrävande 

gruppbostäder har avvecklats och omstrukturering av LSS-boendena fortsätter. 

 

2019-04-08 beslutade kommunfullmäktige § 65 att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering där Karlshamns kommun förvärvar cirka 66 hektar av fastigheten 

Duveryd 5:1 för sammanlagt 26 400 tkr och gav kommunstyrelsens ordförande samt 

kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna avtalet.  

 

En handpenning på 2 000 tkr har erlagts under året och resterande del av ersättningen 

betalas senast en månad efter att beslutet om fastighetsbildningen vunnit laga kraft.  

 

Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom 

utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna 

fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner. 
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Enligt beslut i KS 2019-11-05 § 280 fick mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 

markanvisa del av Duveryd 5:1. Prospektet har annonserats på kommunens hemsida under 

november till januari. Intressent har hittats enligt det prospekt som kommunstyrelsen 

godkänt. 

KS beslutade 2020-02-04 § 14 att godkänna markanvisningsavtal med Skåneporten 

Fastigheter AB och uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 

teckna avtalet. Kommunen anvisar till bolaget ett markområde på 36 hektar som består av 

del av fastigheten Duveryd 5:1 och är beläget vid korsningen mellan väg E22 och väg 29. 

 

Bolagen 

Karlshamn Energi AB fortsätter utveckling av affärsområdet ”Bredband” i snabb takt. 

Utbyggnad sker även på landsbygden. Efterfrågan på denna tjänst är stor både från 

företags- och privatkunder. Från och med 1 januari 2019 har huvudmannaskapet för VA-

verksamheten övertagits från Karlshamns kommun. 

 

Karlshamnsbostäder AB har färdigställt trygghetsboendet Korpalyckan i Asarum samt sista 

etappen på vårdboendet Östralycke under året. Lägenheter som Migrationsverket tidigare 

har hyrt har återställts. Ny VD, ekonomichef samt marknadschef har tillträtt under hösten. 

 

Karlshamns Hamn AB ökade omsättningen och resultatet väsentligt under 2019 främst 

beroende på ett stort gasrörsprojekt samt positiv utveckling av lager och skogsprodukter. 

Hamnens verksamhetsområde är konjunkturkänsligt och påverkas av rådande 

världsmarknadsläge. Året har generellt sätt präglats av en god konjunktur med undantag för 

olja där konjunkturen är sämre. 

 

Karlshamnsfastigheter AB har arbetat med grundläggningen av nybyggnationen på östra 

Piren som stod klart i slutet av sommaren. Upphandling pågår avseende nybyggnation. Ny 

VD och styrelse tillträdde under hösten. 

 

Kreativum i Blekinge AB har ökat antalet besökande med 8 % sedan 2018 och därmed har 

det minskande antalet besökare vänt. Besök från offentliga organisationer, skolbesök och 

gruppbokningar, har minskat kraftigt vilket inneburit kraftigt minskade intäkter och negativ 

resultatpåverkan. Ny styrelse tillträdde under hösten. 

 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten   
2014 tog kommunfullmäktige beslut om Kompass Karlshamn, kommunens styrsystem som 

sattes i full drift 2015. Efter ett par år gav kommunens ledningsgrupp (LG) en arbetsgrupp i 

uppdrag att se över hur implementering skett, hur ägarskap av styrsystemet fungerade och 

vilken acceptans som fanns för styrsystemet. Ledorden för översynen var förenkla och 

förtydliga. Utvecklingsarbetet har lett fram till ett förslag till uppdaterad policy för styrning 

och kvalitetsutveckling som kommunfullmäktige kommer att behandla under våren 2020.  
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Struktur för styrning och ansvar 

Den kommunala verksamheten styrs såväl av statliga som kommunala styrdokument. 

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att 

kommunen ska fullgöra sina uppgifter. 

Ytterst ansvarig för styrning och ledning är den politiska organisationen i Karlshamns 

Kommun. Detta genom beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar om bland annat vision, mål, budget, prioriteringar och 

ambitionsnivåer för kommunen samt om reglementen för nämnder. För bolagen beslutar 

fullmäktige om bolagsordning och ägardirektiv. 

 

Vision. Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats 

om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare. 

 

Kommunprogrammet innehåller de politiska viljeinriktningarna och beslutas av 

kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. Kommunprogrammet talar om vad vi ska göra 

för att arbeta i visionens riktning och där finns kommunens inriktningsmål som hjälper till att 

planera arbetet under perioden så att vi gör rätt saker.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om fem inriktningsmål för mandatperioden: 

 Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

 Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

 Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

 Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 

Reglementen för nämnder och styrelse reglerar respektive nämnds uppdrag och 

ansvarsområden. 

 

Bolagsstyrelserna styrs av aktiebolagslagen samt av bolagsordningen, som beslutas av 

kommunfullmäktige via bolagsstämman, och av ägardirektiven som beslutas direkt av 

kommunfullmäktige. Bolagsstyrelserna beslutar om mål, budget, prioriteringar och 

ambitionsnivåer för sin verksamhet. 

Mål- och budgetdokumentet konkretiserar kommunprogrammet och innehåller mål och 

budget för det kommande året och planer för ytterligare två år. Översyn av kommunens 

budgetprocess pågår och kommer att lyftas till politiskt beslut under våren 2020. 

 

Nämnder och styrelser fastställer verksamhetsplaner/affärsplaner. Dessa planer uttrycker 

mål, prioriteringar/strategiska utvecklingsområden, budget och övriga förutsättningar (t ex 

nuläge och omvärldsanalys). Mål och mått skapar möjlighet för organisationen att följa om 

verksamheten är på väg mot önskvärda resultat. 

 

Förvaltningar (verksamheter och enheter) utarbetar verksamhetsplaner med prioriterade 

utvecklingsområden och konkretisering av vilka insatser som ska genomföras under 

kommande period. Internbudgeten anger de ekonomiska förutsättningarna. 
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Genomförandet bärs av organisationens medarbetare. Förvaltningschefer och VD är ytterst 

ansvariga för de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat som uppnås och för att 

verkställa och följa upp uppdraget. 

 

Varje chef ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och förbättra 

verksamheten inom det givna uppdraget.  

 

Uppföljning, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och intern kontroll 

Resultat (Mål, verksamhet och budget) följs upp tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 

(delårsrapport) och i årsredovisningen. Därutöver lämnar nämnder och bolag 

ekonomiuppföljning till KS efter februari och efter oktober.  

 

Nämnder, bolag och verksamheter har ansvar för att följa upp sin verksamhet utifrån 

fastställd verksamhetsplanering. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Med 

tanke på det ekonomiska resultatet 2018 och den ekonomiskt trängda situationen som 

Karlshamn fortfarande befinner sig i har kommunstyrelsen haft löpande dialoger med 

framför allt nämnden för arbete och välfärd, barn och ungdomsnämnden och med 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  

 

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS resultatdialoger tre gånger per år (tertial och 

helår) med nämnder och bolag. Dessutom genomförs budgetdialoger varje år med 

nämnder och bolag inför uppstart av budgetprocessen. 

 

Varje nämnd fastställer årligen en intern kontrollplan i samband med beslut om 

verksamhetsplan. Även bolagen arbetar med sin intern kontroll. Uppföljning av den interna 

kontrollen sker i resultatrapporter i samband med delårsrapport (augusti) och årsbokslut.  

 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 om kommunens mål och budget för 2019 och 

vid samma tillfälle beslutades om Kommunprogram med inriktningsmål för mandatperioden 

2019-2022.  

 

Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige om 5 inriktningsmål och därefter uppdras 

åt nämnder och bolag att besluta om nämndsmål och lämpliga uppföljnings- och 

resultatanalysmetoder. 

 

En redovisning av måluppfyllelse och resultat för Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

återfinns här kompletterat med kommunens resultat i KKiK, Kommunens Kvalitet i korthet.  
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Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i 

dagsläget omfattar ca 260 kommuner. För mer information se även ”Bilaga, Kommunens 

Kvalitet i Korthet” som är kompletterat med kommentarer samt jämförande diagram med 

övriga deltagande kommuner. 

 

OBS att en del av måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är klara för 

2019. De flesta av de tomma rutorna betyder att det inte finns nyare resultat än de som 

avser 2018, dvs det finns inte senare publicerad nationell statistik.  

Färgmarkeringarna i tabellerna har följande betydelse: 

 

De 25 procent kommuner som placerat sig högst 

De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 

De 25 procent kommuner som placerat sig lägst 

 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Alla nämnder och bolag har arbetat aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. För att göra 

bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används respektive nämnds 

och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Resultatet av årets måluppföljning visar 

på ett varierande resultat men med en riktning mot en god måluppfyllelse. I många fall kan 

vi se att resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i 

riket.  

 

Den övergripande bedömningen är att kommunen närmar sig en god ekonomisk 

hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska 

resultatet. För verksamheternas kvalitet och resultat visas en förhållandevis god 

måluppfyllelse men det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens ekonomiska 

resultat.  

 

I kommande avsnitt görs en bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 

kommunfullmäktiges inriktningsmål.  

 

För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på nämnds- och bolagsnivå, se även 

respektive nämnds och bolags redovisning i ”bilaga till årsredovisning, nämnders, bolags 

och förbunds resultatrapporter”. 

 

Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens 

samhälle 
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. 

 

Kommunledning 

En handlingsplan för saneringsarbete och deponier är antagen och kommer att genomföras 

under kommande år, vilket inte bara kommer att ge positiva miljövinster utan också 

användbar mark som i sin tur kan exploateras eller säljas av. 
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Projektet med samordnad varudistribution, där man under året främst arbetat med 

upphandling av leverantör och kartläggning av leveranspunkter är nu redo för ett 

genomförande under 2020, med förväntade resultat kommande år. 

 

Arbetet med folkhälsa fortgår där tre fokusområden har valts ut; psykisk hälsa, 

hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 

tobak). 

 

Arbete och Välfärd 

Nämnden för arbete och välfärd har fokuserat på barn och ungdomars psykiska hälsa samt 

att minska på barnfattigdomen. Ungdomars psykiska hälsa mäts i 

Drogvaneundersökningen som bland annat speglar barn och ungdomars psykiska hälsa. 

Den senaste undersökning visar att den psykiska hälsan i målgruppen har försämrats. Det 

krävs ett utökat samarbete internt i kommunen och med externa aktörer för att finna 

åtgärder som resulterar i förbättrad psykisk hälsa. Åtgärder för att minska barnfattigdomen 

pågår. Processen från bidrag till egen försörjning skall förbättras så att föräldrar snabbare 

hamnar i egen försörjning. 

 

Samhällsbyggnad 

Byggnadsnämnden har arbetat med initiativ såsom införande av en digital bygglovsprocess 

som ska underlätta för våra medborgare och företag i sin ansökan om bygglov. Flera 

detaljplaner med varierat ändamål har tagits fram under året.  

 

Trygghetsinsatser som främjar cykling såsom belysning av cykelbanor, faciliteter för 

cyklister  har utvecklats. 

 

Idrott och motion för alla har skett genom att det skapats förutsättningar till att erbjuda 

motionsformer för alla, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar. Goda exempel är 

arbetet med en tillgängligare fritidsbibbla som under året ökat utlåningen av sportartiklar 

med 250%, fler spontanidrottsplatser har anlagts och används flitigt, samarbetsprojekt med 

föreningslivet har genomförts. Ett sådant exempel är Hitta ut (orientering) som i år ökade 

rörelsetimmarna med 36% och har nu över 58000 rörelsetimmar.  

 

Utbildning 

Resultaten i kommunens levnadsvaneenkät visar att det finns stora skillnader mellan flickor 

och pojkar, i synnerhet när det gäller gruppen elever som mår dåligt relativt ofta (en eller 

fler gånger per vecka eller alltid). En av de vanligaste orsakerna till dåligt psykiskt mående 

är stress och känsla av otillräcklighet i skolarbetet. Prov, inlämningsuppgifter och betyg är 

exempel på vanliga stressfaktorer. 

 

Bolagen 

Hamnen arbetar för att utvecklas genom en långsiktig tillväxt med bra miljöhänsyn för 

invånarnas bästa i balans med företagets lönsamhet samt aktivt arbete och utveckling av 

miljöarbetet. Under året har bland annat installerats ett filtersystem i alla dagvattenbrunnar 

som tar hand om tungmetaller med mera. Tvätthallen är uppdaterad så den uppfyller de 

senaste miljökriterierna med oljeavskiljare. En av de stora varor som hamnen jobbar med 

kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket miljömässigt är ett bra sätt att transportera 

varor på. 
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KABO arbetar aktiv med att minska sin miljöpåverkan. Genom projektet EPC, 

energisparåtgärder, minskas energiförbrukningen. De är delaktiga i Allmännyttans 

klimatinitiativ vilket innebär att bolaget ska vara fossilfritt 2030. KABO är miljödiplomerade. 

 

KABO arbetar aktivt med att hyresgäster ska vara delaktiga samt kunna påverka sitt 

boende. Genom olika aktiviteter arbetas även med integration och inkludering. Exempelvis 

anordnas träffar med samhällsinformation och svenskundervisning. Trygghetsjour erbjuds 

på kvällar och helger. 

 

KEAB arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband. 

Kreativums verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte 

att möta kompetensbehovet i regionen samt för att bidra till omställningen till ett mer 

hållbart samhälle avseende sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Aktiviteter som 

erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering. Kreativum utgör ett attraktivt 

besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel % 

26 17  37 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 

42 45  45 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel % 

35 48  47 

 

 

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 

hela livet 
 

Kommunledning 

Kommunstyrelsens verksamheter utgör till stor del nödvändiga stödprocesser för de mer 

specialiserade verksamheter som mer direkt verkar för kunskapsutveckling.  

 

Kommunens satsning på BTH och Netport Sciencepark är tydliga exempel på hur 

kommunalt engagemang och stöd kan bidra till en lokalt förankrad ”infrastruktur” för 

kunskapsutveckling. 

 

Utbildning 

Samtliga grundskolenheter har under året arbetat fokuserat med nämndens prioriterade 

utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som långsiktigt och genomförs på 

organisations-, grupp- som individnivå inom områdena likabehandling och värdegrund, 

resultatanalys samt flexibel organisation.  
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Resultatanalys visar att betygsresultaten i grundskolan pekar uppåt i flera ämnen, bland 

annat svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års satsningar på Läs- och 

skrivutveckling. Dock finns fortfarande systematiska skillnader mellan elevgrupper; bland 

annat utifrån kön och socioekonomisk bakgrund. 

 

Bolagen 

KABO erbjuder nya hyresgäster utbildning genom Boskola. Studiecirklar anordnas i 

samarbete med Vuxenskolan exempelvis Språkskolor och Odlingscafé. Läxhjälp erbjuds 

och dansgrupper anordnas mm. 

 

Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för att fler elever ska välja naturvetenskap och 

teknik. Det innebär ett målinriktat arbete med såväl genus som nyanlända och genom att 

medvetet visa på möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. 

Kreativum arbetar också inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens 

enheter, bland annat ”Ingenjörsspåret” samt ”Språkstödjare”. Under perioden har Kreativum 

påbörjat flera aktiviteter riktade mot äldre åldrar än bolaget traditionellt sett arbetat mot. 

Detta inkluderar bland annat aktiviteter gentemot pensionärer. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum,  

andel barn % 
70 % 62 % 73 59 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 5,1  5,1 

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 140 260 148 297  151 858 

Elever i årskurs 3 som deltagit alla delprov, som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, andel 
% 

67 % 66 % 75 74 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik, 
andel % 

87,4 % 91 % 91,6 86 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel % 

67,9 % 71,8 % 75,0 81 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel % 

72,2 75,2 77,7 83 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som 
helhet, positiva svar andel % 

-- 72,8  67 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 101 247 109 052  113 951 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, andel % 

74,2 72,2 74,1 63 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 

77,2 75,5 75,5 71 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 347 142 925  133 002 

 

Utbildning 

Redovisade uppgifter om kostnader i förskola, grundskola avser år 2018. Det har 

genomförts stora effektiviseringar under 2019, och dessa är inte inräknade.  
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Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och 

jämförbara kommuner och en hög andel inskrivna i kommunala förskolor. 

Karlshamns kommuns förskolor har en hög andel personal med pedagogisk 

högskoleutbildning, 55% jämfört med 42% i riket i stort.  

 

Skolresultaten i Karlshamns kommuns grundskolor har under de senaste två åren visat på 

en positiv utveckling både vad gäller ökade meritvärden och andelen elever med 

gymnasiebehörighet. 

 

Karlshamns kommun har en högre andel elever på yrkesprogram än i riket, 37% av de 

folkbokförda i Karlshamn väljer ett yrkesprogram jämfört med 28% i riket. Yrkesprogram har 

en högre programkostnad än högskoleförberedande program. Redovisade uppgifter om 

kostnader i gymnasieskolan avser år 2018. De effektiviseringar som genomförts 2019 är 

således inte inräknade. Karlshamns kommun har nu generellt sett låga programkostnader 

jämfört med riksprislistan. 

 

Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling 

och entreprenörskap 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. 

 

Kommunledning 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar inom detta område direkt till samhällsutvecklingen 

och stimulerar både genom egna insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten med 

och bidrag till externa aktörer inom innovationsområdet. Här kan nämnas Tillväxtarbetet 

inom Region Blekinge, BTH, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet uppmärksammande 

av interna innovatörer/intraprenörer samt NetPort SciencePark. Den kommunala 

organisationen samlas nu kring en tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga 

rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra bemötande vilket är ett gott exempel. 

 

Köp av kommunal mark i såväl Janneberg/Strömma som i Duveryd har bidragit till att 

kommunen nu har gott om mark för nya bostäder och verksamheter, vilket skapar 

förutsättningar för att möta behoven av företagsetablering och bostadsmark. Under slutet 

på 2019 förs fler diskussioner avseende etableringar och byggnation av bostäder genom att 

fler intressenter hör av sig.  

 

Ett stadsmiljöprogram är uppstartat under året och arbetet kommer att fortlöpa under 2020 

 

Arbete och Välfärd 

Nämnden för arbete och välfärd har som mål är att minska antalet hushåll som får 

försörjningsstöd. Under år 2019 har antalet hushåll som får försörjningsstöd ökat. Det är en 

trend som syns i de flesta kommuner i landet. En orsak är att fler nyanlända lämnar statens 

etableringsersättning utan att ha sin egenförsörjning ordnad. En annan orsak är att landet 

går in i en lågkonjunktur. Fokus måste vara på de människor som lämnar 

etableringsersättningen genom att ge insatser som snabbare leder till egen försörjning. 
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Samhällsbyggnad 

Det finns flera privata aktörer som anmält sitt intresse för projekt som bidrar till att förtäta 

inom befintlig bebyggelse och att det arbetas med att sanera flera områden för att få loss 

byggklar mark som inte är ekologiskt känslig. Att bygga eller planlägga mark som redan 

varit exploaterad bidrar till att ge utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap där  

Stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö är bra exempel.  

 

Bolagen  

KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels 

genom att ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels 

genom att försöka få utökad leverans från Södra Cell.  

 

Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder 

att stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem, alltså stärka en del av besökarnas grundläggande potential till 

inflytande, delaktighet och möjligheter. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 555 520  499 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % 53,0 53,4 56,5 34 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 

32 33  30 

 

 

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och 

livskvalitet 
Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 

 

Arbete och Välfärd 

Nämnden för arbete och välfärd erbjuder generellt insatser av hög kvalitét. Det finns dock 

många förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten ytterligare. Nämnden har tagit beslut om 

en omstrukturering av gruppboendena inom LSS. På sikt skall alla fyra lägenheters-

gruppbostäder ersättas med gruppbostäder med sex till sju lägenheter och syftet är att 

både öka kvalitén och kostnadseffektiviteten. Denna process påbörjades under år 2018, har 

fortsatt under år 2019 och framåt och har lett, och kommer att leda till positiva ekonomiska 

resultat.  

 

Under år 2019 har det gjorts enkätundersökningar inom LSS med verksamheterna 

gruppboende, servicelägenheter och daglig verksamhet och sammanfattningsvis har målen 

för kvalitet, trygghet, bemötande och delaktighet helt uppfyllts. 

 

De åtgärder som nämnden för arbete och välfärd har beslutat om under år 2018 och 2019 

inom Individ och familjeomsorgen har lett till positiva ekonomiska resultat. En 

sammantagen bild av satsningen på egna öppenvårdsinsatser, ändrad delegation, mindre 

omorganisation, genomlysning av avtal med externa HVB-hem och fokus på hemtagning, 
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där det är möjligt, har lett till minskade placeringskostnader i förhållande till utfallet år 2018. 

Placeringen av vuxna missbrukare i externa missbruksinstitutioner har minskat med 50%. 

Satsningen på stödboendet på Mariegården bedöms ha haft en positiv effekt under slutet 

av år 2019.  

 

Det har inte lyckats att minska antalet hushåll med försörjningsstöd  men åtgärder har 

vidtagits för att påskynda processerna från bidrag till egen försörjning.  

 

På sikt förväntas kvaliteten inom Individ och familjeomsorgen att öka. De satsningar som 

gjorts inom öppenvården barn och familj och inom missbrukarvården kommer att ge ett 

positivt resultat. 

 

Omsorg 

Resultatet i den nationella brukarundersökningen visar att hemtjänsten i Karlshamn har hög 

brukarnöjdhet medan särskilt boende har ett lägre resultat. Generellt sett har hemtjänst 

bättre resultat i brukarundersökningen än särskilt boende. Östralycke har under stora delar 

av året varit en byggarbetsplats vilket har påverkat trivseln för de boende. 

 

Gemenskap och aktiviteter är viktiga faktorer för ett gott och meningsfullt liv. Det finns 

träffpunkter i varje kommundel som är välbesökta. Dagarna på Sörgården var som alltid 

mycket uppskattade och välbesökta, så också äldredagen som hade nära 700 besökande 

vilket var publikrekord. Östralycke hade en egen minimässa med utställning och guidade 

visningar i huset vilken också var välbesökt och uppskattad. 

 

Samhällsbyggnad 

Arbete har skett med olika samarbetspartners för att utveckla formerna för 

föreningssamverkan, vilket ska resultera i att fler blir delaktiga i föreningslivet och därmed 

får möjlighet till en gemenskap.  

 

För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det 

gjorts insatser i parker och strövområden både gällande renhållning och gällande 

tillgänglighet. 

 

Utbildning 

Såväl levnadsvaneundersökningen som elevenkäten visar att merparten av eleverna i 

grundskolan känner sig trygga i sina skolmiljöer. Trygghet och  studiero är väsentliga 

aspekter för att eleverna ska lyckas i skolan.  

 

Vägga gymnasieskola lockar en hög andel av elever folkbokförda i Karlshamn och även 

elever från intilliggande kommuner. Det är en bekräftelse på att den kommunala 

gymnasieskolan i Karlshamn har ett gott rykte och kan erbjuda en trygg och stimulerande 

lärmiljö. 

 

Enligt resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att en hög andel av 

eleverna uppfattar skolan som en trygg plats.  
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Bolagen 

Hamnen bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningar och krav som gäller 

och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta. Framöver kommer även 

gemensamma övningar inom totalförsvaret.  

 

KABO har ett nära samarbete med Karlshamns United (fotbollsförening) och tillsammans 

anordnas olika aktiviteter i våra områden. Detta har resulterat i mindre skadegörelse. 

 

KABO har samarbete med Lunds universitet i projekt gällande äldres boende med fokus på 

tillgänglighet och sociala rättigheter och genom olika bosociala projekt skapas samhörighet 

i våra områden, exempelvis odlingsbäddar, kaféverksamhet. 

 

Låg omflyttning är viktigt för att skapa trygghet i KABOs områden, vet du vem grannen är 

känner du dig tryggare. Under året har det även satsats extra på bättre belysning för att öka 

trygghetskänslan. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel % 

80 78 78 79 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde 

15 11 23 15 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 3 479 4 459  4 289 

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende 
boende enligt LSS § 9.9, medelvärde 

-- 68  155 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) 
minus ersättning från FL enligt SFB, kr/inv 

8 470 8 448  6 720 

Väntetid  i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

-- 38 60 67 

Personalkontinuitet, antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

15 15 15 16 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 
% av maxpoäng 

  32 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- 
helhetssyn, andel % 

87 80 80 82 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 

90 92 93 90 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 234 210 252 804  249 532 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 

98,8 90,5  45,8 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 33 31  27 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, % 

17 22  27 
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Omsorg 

Andel personer som en brukare i hemtjänsten möter under 14 dagar ligger på samma antal 

som föregående år och kontinuiteten ligger på i snitt 15 personer. Arbetet med att hålla en 

god kontinuitet har etablerats väl i hela verksamheten men de fortsatt höga sjuktalen 

försvårar att hålla en god kontinuitet. De ekonomiska förutsättningarna har också lett till 

stora förändringar på kort tid i verksamheten.  

 

Nationella brukarenkäten visar en förbättring av andel brukare som är ganska/mycket nöjda 

med sin hemtjänst jämfört med föregående år. Resultatet hjälper verksamheten att 

identifiera de områden som behöver få mer fokus för ytterligare förbättring och fortsatt 

arbete.  

 

Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende samt kön till 

särskilt boende har minskat till följd av förändrade arbetssätt inom myndighetsutövningen. 

Även förändrade rutiner vid inflyttning från korttidsboende till särskilt boende har bidragit till 

att minska kön till särskilt boende. Resultatet av den nationella brukarundersökningen 2019 

har minskat inom flera områden både i jämförelse med riket och med länet. Utifrån 

resultatet av brukarundersökningen har följande fokusområden valts ut för 2020: ökat 

inflytande och delaktighet samt matupplevelse och måltidssituation.  

 

Arbete och Välfärd 

Resultatet för ej återaktualiserade ärenden när det gäller försörjningsstöd är bra men kan 

bli mycket bättre. Fokus är att effektivisera processerna från försörjningsstöd till egen 

försörjning.   

 

Väntetiden från ansökan av försörjningsstöd till beslut är också bra och med framtida teknik 

kan tiden mellan ansökan och beslut förkortas betydligt. 

 

Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg har tidigare år varit lägre än 

riksgenomsnittet och vissa år betydligt lägre. Bedömningen är att kostnaden per invånare 

för individ- och familjeomsorgen under år 2019 kommer att vara högre än riksgenomsnittet. 

Framför allt är det inom barn- och familj som kostnaden har ökat.  

 

Väntetiden från beslut till verkställighet avseende LSS-boende håller sig inom gränsen tre 

månader. Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, 

servicelägenhet och gruppbostäder, är mycket bra.  

 

Den totala kostnaden inom LSS har alltid legat högt i kommunen. Det beror på att det 

tidigare funnits vårdhem i Karlshamn för denna målgrupp. När vårdhemmen avvecklades 

på 1990-talet flyttade många av de som bodde på vårdhemmen till gruppbostäder och 

servicelägenheter i Karlshamn. Ett omfattande arbete pågår för att öka 

kostnadseffektiviteten när det gäller gruppbostäder. På kort och lång sikt sker en 

omstrukturering som innebär att de mindre gruppbostäderna skall avvecklas till förmån för 

gruppbostäder med fler antal lägenheter.  
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 

organisation 
Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god 

väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi.  

 

Samtliga verksamheter 

Den ekonomiska situationen för kommunen har 2018 och 2019 varit ansträngd och för 2019 

redovisas ett negativt resultat (-7 mnkr). Utvecklingen är dock positiv jämfört med 

föregående år (-110 mnkr) och utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau 

under året haft återkommande resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och 

anpassningar. 

 

Inom flera områden ses nu ett trendbrott då  sjukskrivningstalen tydligt sjunker, det 

ekonomiska resultatet förbättras, sysselsättningsgraden ökar, fler anställda har 

hälsosamma scheman, personalomsättningen inom flera nyckelgrupper sjunker.  

 

Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till 

den fortsatta trenden med sänkta sjuktal. De sänkta sjuktalen under 2019 har gett utrymme 

till ökade satsningar under 2020 kring förebyggande och främjande hälsoarbete via 

företagshälsan, vilket ytterligare förmodas sänka sjuktalen.  

Ledningen har fortsatt arbetet för att skapa hållbart chefs/ledarskap, bland annat gällande 

tillit i styrning och ansvarskultur. 

 

Implementering av det reviderade samverkansavtalet har fortskridit under hela 2019 och 

förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider. Det samlade greppet 

kring arbetsmiljöarbetet, samverkan och de sänkta sjuktalen har under 2019 skapat bättre 

förutsättningar för cheferna i deras uppdrag vilket sannolikt har sänkt chefsomsättningen. 

 

Samhällsbyggnad 

För att säkerställa att vi bygger hållbart för framtiden så har det under året tagits fram en 

kvalitetsmanual och riktlinjer för hållbart byggande som ligger för beslut under 2020.  Detta 

kommer att underlätta vid kravställan och i diskussion med leverantörer och exploatörer i 

samband med olika bygg-och etableringsprojekt.  

 

Utbildning 

Den hårdnande konkurrensen om pedagogisk personal har inneburit en ökad rörlighet i 

regionen. Arbetet i kommunen med att behålla och rekrytera personal har gett resultat men 

rörligheten är fortfarande kostsam. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och 

heltidsanställningar har underlättat rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är 

fördelaktiga villkor t ex gällande fritidsstudier. En svårighet som har identifierats är 

rekrytering till små skolenheter, då sökande föredrar arbetsplatser med kollegial 

samverkan. 
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Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Andel som får svar på e-post inom en dag, % 85 78 83 84 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, % 

50 60 51 56 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel 
av maxpoäng, % 

80 81 90 88 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %   61 59 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan 
till beslut för bygglov, antal dagar 

 71  48 

Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, antal dagar 

 35  9,5 

 

Alla nämnder 

De mått som ingår i det som kallas servicemätningen används främst för att förbättra och 

utveckla kommunens tillgänglighet och bemötande via e-post och telefoni.  

Andel som får svar på e-post inom en dag (83 % mot tidigare 78 %) ligger i nivå med snittet 

för andra kommuner.  

Kommunens resultat avseende tillgänglighet per telefon ligger i nivå med genomsnittet men 

är lite sämre jämfört med resultatet föregående år.  

Bemötandet vid kontakt med kommunen har klart förbättrats jämfört med tidigare år och 

ligger nu i nivå med snittet för övriga kommuner. 

Delaktighetsindex visar på hur kommunen möjliggör med medborgarna att delta i 

kommunens utveckling och genomförs genom egen undersökning i kommunen. 

Karlshamns resultat ligger lite över medel för deltagande kommuner.   

 

 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 

Resultatutveckling och analys 
 

Kommunkoncernen  

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på +42 mnkr (-42 mnkr) efter finansiella 

poster för verksamhetsåret 2019 vilket är 84 mnkr bättre jämfört med föregående år.  

 

Kommunen visar ett resultat på -7 mnkr (-110 mnkr). Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn 

AB visar ett resultat efter finansiella poster på 67 mnkr (61 mnkr) och efter skatt 52 mnkr 

(51 mnkr). VästBlekinge Miljö AB visar ett resultat efter finansiella poster med -6 mnkr 

varav 50 % är inkluderat i koncernen. 

 

Samtliga bolag i koncernen Stadsvapnet, med undantag för Kreativum i Blekinge AB och 

Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat. Karlshamn Energi AB (koncern)    

+ 13,1 mnkr (+18,3 mnkr), Karlshamnsbostäder AB +36,4 mnkr (+34,5 mnkr), Karlshamns 

Hamn AB (koncern) +44,2 mnkr (+26,8 mnkr), Karlshamnsfastigheter AB -7,8 mnkr (-5,8 

mnkr) och Kreativum i Blekinge AB -11,2 mnkr (-4,8 mnkr).  
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Omsättningen har ökat i koncernen Stadsvapnet med 153 mnkr sedan föregående år vilket 

främst kan hänföras till ökad omsättning i Karlshamns Hamn AB (+ 84,6 mnkr), beroende 

på ett stort gasrörsprojekt och positiv utveckling av lager och skogsprodukter samt 

Karlshamns Energi AB (+ 70,5 mnkr) beroende på förvärv av VA verksamheten från 

Karlshamns kommun.  

 

Räddningstjänsten i Västra Blekinge -2,4 mnkr (-2,5), Cura 2,7 mnkr (-6,0) och 

Miljöförbundet Blekinge Väst 1,6 mnkr (1,7) har inte konsoliderats i den sammanställda 

redovisningen.   

 

Kommunen 

Kommunens resultat uppgår till – 7 mnkr. 2019 års resultat utgör -0,4 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 2018 och 2019 har verksamhetens nettokostnader minskat med -1,7 procent (+10,5 

procent). Skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2018 och 2019 ökat med 2,4 

procent (3,9 procent).  

 

Verksamheternas intäkter har minskat med 78 mnkr jämfört med 2018.  

Taxor och avgifter har minskat med 62 mnkr med anledning av att VA-verksamheten gick 

över till KEAB den 1 januari 2019. Bidragen har minskat med 25 mnkr vilket främst beror på 

minskning av statsbidrag från Migrationsverket och bidrag från Försäkringskassan för 

personlig assistans. Övriga ersättningar och intäkter har ökat med 9 mnkr. 

 

Verksamheternas kostnader har minskat med 75 mnkr jämfört med 2018 och VA-

verksamheten står för 49 mnkr av denna kostnadsminskning.  

 

Personalkostnaderna har ökat med 10 mnkr och vid jämförelse exkl VA är 

kostnadsökningen 29 mnkr. Detta beror på löneökningar samt ökade kostnader för 

pensioner.  

 

Övriga kostnader har minskat med 85 mnkr och vid jämförelse exkl VA är 

kostnadsminskningen 55 mnkr. Detta beror på att medlemsbidraget till kollektivtrafiken på 

30 mnkr skatteväxlades 2019 samt att kostnader för köp av huvudverksamhet är lägre. 
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I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall 

för åren 2019 och 2018 samt budgetavvikelsen för 2019. I intäkter och kostnader ingår 

även interna poster. 

 

Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 2,3 mnkr, 

vilket fördelar sig med cirka -8,5 mnkr för nämnderna och cirka +10,8 mnkr för 

finansförvaltningen.  Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds 

resultatrapport samt i följande analys av ekonomiskt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftredovisning
Netto

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Nämnder 2019 2019 2018 2019 2019 2018 2019

Kommunful lmäktige 0 0 0 -2 -2 -2 -2 0 1 1

Överförmyndarnämnd 0 0 0 -3 -3 -3 -3 0 1 1

Valnämnd 1 1 1 -2 -1 -2 -1 0 0 0

Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0

Kommunstyrelse 366 353 362 -542 -529 -562 -176 13 -13 0

BUS nämnd 84 66 89 -711 -692 -705 -627 18 -19 -1

Gymnasienämnd 64 58 68 -234 -228 -239 -170 6 -7 -1

Kulturnämnd 3 2 2 -28 -27 -29 -25 1 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd 76 70 68 -160 -152 -141 -84 6 -7 -2

Teknisk nämnd VA 0 0 103 0 0 -103 0 0 0 0

Byggnadsnämnd 11 8 9 -17 -14 -16 -6 3 -3 1

Omsorgsnämnd 70 65 76 -529 -524 -542 -459 5 -5 0

Nämnd för Arbete och Välfärd 126 87 153 -509 -463 -533 -383 39 -46 -7

Summa nämnder 801 710 931 -2 737 -2 637 -2 877 -1 936 91 -100 -8

Finansförvaltning
Pensioner mm 0 0 0 -44 -40 -33 -44 0 -4 -4

Kalkylerade kapitalkostnader 19 19 22 0 0 19 0 0 0

Skatter, generella statsbidrag 1 985 1 983 1 942 -50 -50 -52 1 935 2 0 2

Finansiella intäkter 13 11 14 0 0 0 13 1 0 1

Finansiella kostnader 0 0 0 -5 -5 -28 -5 0 0 0

Jämförelsestörande poster 14 0 0 -4 0 -29 10 14 -4 10

Anslag till förfogande 0 0 0 1 -1 0 1 0 2 2

VA-verksamheten 0 0 4 0 0 -4 0 0 0 0

Summa finansförvaltning 2 030 2 013 1 982 -101 -95 -146 1 929 17 -6 11

TOTALT 2 831 2 723 2 913 -2 838 -2 732 -3 023 -7 108 -106 2

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser



 35 

Nämnder, -8,5 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 

Kommunfullmäktige +0,6 mnkr Plus på arvodeskostnader samt övriga 

verksamhetskostnader. 

Överförmyndarnämnd +0,8 mnkr Trots satsningar på en rad aktiviteter med syfte 

att få fler engagerade i uppdrag inom nämndens 

verksamhetsområde har nämnden klarat sin 

budgetram. 

Valnämnd +/-0 mnkr Ändringar i vallagen påverkade kostnaderna 

kring val till Europaparlamentet som 

genomfördes i maj. 

Kommunrevision 

 

+/-0mnkr Högre arvodeskostnader på grund av dubbel 

revision under första tertialen samt höga 

kostnader för granskningar av besparingar 

budgetåret 2019. 

Kommunstyrelse 

 

-0,4 mnkr Den politiska verksamheten har underskott på 

arvoden, IT-licenser samt internationellt arbete. 

Anpassningar inom förvaltningen visar på 

positivt resultat. Överskott på deponier p g a 

processuell hantering tillsammans med andra 

parter. Positiv avvikelse inom 

Fastighetsförvaltning samt 

Serviceverksamheten på grund av vakanser 

samt inom Mark- och skogsförvaltning avseende 

skogsavverkning. Negativ avvikelse på facklig 

verksamhet, kommunungemensamma 

systemkostnader (Ekonomi och HR), 

Östersjöfestivalen. Ökade livsmedelskostnader. 

BUS nämnd 

 

-0,9 mnkr Nämnden erhöll tilläggsbudget med 16 mnkr i 

oktober. Tillägget användes till att täcka 

obalansen gällande ersättning till friskolor, 

minskad ersättning från Migrationsverket samt 

löneglidningar. Förvaltningen har under året 

arbetat med att effektuera anpassningar och 

effektiviseringar samt söka statsbidrag för att 

säkerställa kvalitet och utveckling i 

verksamheterna. Helårsprognosen per 31 

augusti uppgick till -19,3 mnkr. 

Gymnasienämnd 

 

-0,7 mnkr Beslutade åtgärder för att få en budget i balans 

har genomförts. Tilläggsbudget om 9,5 mnkr 

erhölls i oktober 2019 vilket använts för att 

hantera den del av effektiviseringskravet som 

det saknats beslut om åtgärder för (5,1 mnkr) 

samt obalans ersättning friskolor (4,4 mnkr). 

Helårsprognosen  per 31 augusti uppgick -11,1 

mnkr. Förvaltningen har under året arbetat med 

att effektuera anpassningar och effektiviseringar 
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samt söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet 

och utveckling i verksamheterna. 

Nämnder, -8,5 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 

Kulturnämnd 

 

+0,5 mnkr Det positiva resultatet är i stort sett hänförligt till 

positiv budgetavvikelse gällande dansscenen då 

personalkostnader som budgeterats istället 

finansierats av regionen. 

Teknik- och 

fritidsnämnd 

-1,7 mnkr Låga intäkter på Väggabadet samt lägre intäkter 

på extrajobb inom Gata & Park. Högre 

kostnader än budgeterat för offentlig belysning. 

Byggnadsnämnd 

 

+0,8 mnkr Verksamheterna plan, bygglov och mätning 

balanserar varandra. 

Omsorgsnämnd 

 

+/-0 mnkr Under året har åtgärder vidtagits för att nå en 

budget i balans inom stöd i ordinärt boende (-8,4 

mnkr) snabbare omställning i bemanning samt 

färre medarbetare, fortsatt hör sjukfrånvaro. 

Stöd i särskilt boende (+7,2 mnkr) beror på lägre 

hyreskostnader för  Östralycke och Ekegården 

än budgeterat. Avveckling av särskilda boenden 

på Solrosen och Perennagården, brukarna 

flyttat till Östralycke. Solrosen används framöver 

för annan verksamhet inom förvaltningen. 

Myndighet och resurs, Hälso- och sjukvård (+5,6 

mnkr) beror på låga kostnader för 

bostadsanpassningar, personalkostnader, 

tekniska hjälpmedel samt ökade intäkter. 

Nämnd för Arbete och 

Välfärd 

 

-7,5 mnkr Nämnden erhöll i juni en tilläggsbudget med 23 

mnkr. Avvikelsen beror främst på insatser för 

barn och familj (-16,7 mnkr), insatser för vuxna 

(våld i nära relationer -1,7 mnkr) , 

försörjningsstöd (-3,3 mnkr) och LSS (-2 mnkr). 

Ledning och gemensamt har ett överskott med 

24,5 mnkr. Verksamhetens intentioner att 

minska placeringar i extern regi och erbjuda 

lösningar på hemmaplan visar tydliga resultat. 

Kraftigt minskade kostnader för konsulter. 

Förvaltningen har hanterat volymökningar 

motsvarande 13 mnkr under året samt minskade 

statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn/ 

unga. 

 

Finansförvaltning, +10,8 mnkr 

Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att återstående statsbidrag till ökat 

bostadsbyggande 2017-2018 +6,8 mnkr samt bidrag för hantering av förorenad mark på 

Sternö Marina +4,7 mnkr har bokförts som intäkter 2019.  
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Negativa budgetavvikelser är pensioner -6,3 mnkr, nedskrivningar av kommunens 

lekplatser -3,3 mnkr samt två hus som är rivna på fastigheterna Hällaryd 1:60 -0,7 mnkr och 

Stilleryd 5:7 -0,2 mnkr.  

 

Positiva budgetavvikelser är högre skatteintäkter och generella statsbidrag +1,8 mnkr, lägre 

förbrukning av anslag till förfogande +1,7 mnkr, tomtförsäljning Skogsborg +1,8 mnkr, övrig 

försäljning av strötomter +0,5 mnkr, ränteintäkter +1,4 och justering PO mm +2,6 mnkr. 

 

Budgeterade effektiviseringar, satsningar samt förändringar under året 

I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, effektiviseringskrav och särskilda 

satsningar samt tilläggsanslag (TA) under året. I driftbudgeten ovan ingår således de 

effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag som beslutats i samband med  budgeten 

eller tillkommit under året. 

 

 
 

Effektiviseringar i budget 2019  

I driftbudgeten för 2019 ingår effektiviseringar med 50 mnkr som fördelats med 10 mnkr 

Nämnden för Barn, ungdom och skola, Gymnasienämnd 10 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, 

Teknik- och fritidsnämnd 4 mnkr, Omsorgsnämnd 15 mnkr samt Nämnden för Arbete och 

Välfärd 10 mnkr. 

 

Satsningar i budget 2019 

Kulturnämnden tillförs 1 mnkr i satsning på dansscen och Nämnden för Arbete och välfärd 

tillförs 20 mnkr för volymökning. 

 

Nettoeffekten (effektiviseringar och satsningar) blir därmed 0 för Kulturnämnden och +10 

mnkr för Nämnden för Arbete och Välfärd. 

 

 

 

 

 

Driftbudget

nettokostnader (mnkr)

Budget 

2019

KF § 206 

181217

Varav 

effektivi-

seringar

Varav 

satsningar

TA 

NAV 

2019

KF § 144

 190617

TA 

BUS och GY

2019

KF § 186

 191028

Budget- 

förändringar 

exkl tekn just

2019

Kommunfullmäktige -2 0

Överförmyndarnämnd -3 0

Valnämnd -1 0

Revision -1 0

Kommunstyrelse -141 0

BUS nämnd -585 10 -16 -6

Gymnasienämnd -153 10 -10 1

Kulturnämnd -26 1 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd -103 4 4

Byggnadsnämnd -7 0

Omsorgsnämnd -442 15 15

Nämnd för Arbete och Välfärd -341 10 -20 -23 -33

Summa nämnder -1 805 50 -21 -23 -26 -20
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Förändrade budgetramar under året 

 
 

Totalt har tilläggsanslag beviljats med 48,5 mnkr 2019. Nämnden för Arbete och Välfärd har 

under året fått utökad budgetram med 23 mnkr (KF juni 2019). Nämnden för Barn-ungdom 

och skola erhöll 16 mnkr i utökad budgetram (KF oktober 2019) och Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden erhöll 9,5 mnkr i utökad budgetram (KF oktober 2019). Tekniska 

justeringar har gjorts för löneökningar och kapitalkostnader mm. 

 

Känslighetsanalys 

 

Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr 

Skatteintäkter 1 procent 15 mnkr 

Förändring skatt  1 krona 70 mnkr 

Generella statsbidrag och utjämning 1 procent 4 mnkr 

Effekt på kommunens kostnader   

Löneökningar  1 procent 15 mnkr 

Räntekostnader 1 procent Bundna räntor tom 2023, 

effekt = 0 mnkr 

Effekt på koncernens kostnader   

Räntekostnader 1 procent 2 mnkr, se ovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftbudget

nettokostnader (mnkr)

Budget 

2019

KF § 206 

181217

Löneökn

 12 mån 

2018 

Kapital-

kostn

2019

Nya 

regle- 

menten 

KS/TFN 

2019

Löneökn 

8-9 mån 

2019

Övriga

tekn

 just

2019

TA 

NAV 

2019

KF § 144

 190617

TA 

BUS och 

GY

2019

KF § 186

 191028

Ny 

budget 

2019

Kommunfullmäktige -2 0 0 -2

Överförmyndarnämnd -3 0 0 -3

Valnämnd -1 0 0 -1

Revision -1 0 0 -1

Kommunstyrelse -141 -2 3 -23 -5 -9 -176

BUS nämnd -585 -15 1 -12 1 -16 -626

Gymnasienämnd -153 -4 0 -3 0 -10 -169

Kulturnämnd -26 0 1 0 0 -26

Teknik- och fritidsnämnd -103 -5 2 23 -1 1 -82

Byggnadsnämnd -7 0 0 0 1 -7

Omsorgsnämnd -442 -12 1 -7 1 -459

Nämnd för Arbete och Välfärd -341 -7 0 -5 1 -23 -375

Summa nämnder -1 805 -46 8 0 -33 -3 -23 -26 -1 928

Summa finansförvaltning 1 813 46 -8 0 33 3 23 9 1 918

Budgetresultat 8 0 0 0 0 0 0 -17 -9
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Investeringsredovisning  
Investeringsredovisning per nämnd 

 
 

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade (7 mnkr) 

 
 

mnkr

Nämnder Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelse -233 -161 72

BUS nämnd -4 -4 0

Gymnasienämnd -5 -3 2

Kulturnämnd -1 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd -21 -20 1

Omsorgsnämnd -4 -4 0

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -3 1

Summa -272 -196 76

mnkr

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse

Exploatering verksamhet 0,0 0,0 0,0

Exploatering bostäder 0,5 1,8 1,3

 - varav: Skogsborg 0,5 1,8 1,3

Markförvärv -21,5 -21,6 -0,1

 - varav: Janneberg -21,5 -21,6 -0,1

Infrastruktur -15,6 -14,8 0,8

Pedagogisk verksamhet -16,7 -15,3 1,4

 - varav: IT-utveckling elevdatorer -7,6 -7,5 0,1

Vård omsorg -29,3 -23,4 5,9

 - varav: LSS-boende Boken -8,5 -11,6 -3,1

 - varav: Restaurang Östralycke -8,3 -1,0 7,3

 - varav: Östralycke inventarier -5,0 -4,2 0,8

Fritid- och kultur -6,7 -6,5 0,3

Övrig verksamhet -33,1 -30,8 2,3

 - varav: Rörmokaren 2 -4,1 -3,4 0,8

 - varav: Fastighetsunderhåll K3 -12,8 -13,0 -0,2

 - varav: IT-strategin -5,9 -4,6 1,3

S:a färdigställda projekt -122 -110 12
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Kommentarer 

Årets nettoinvesteringar blev 196 mnkr, vilket är 76 mnkr lägre än den budgeterade nivån 

på 272 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 72 procent. Det är framförallt 

kommunstyrelsen som har avvikelser för större pågående projekt. Färdigställda projekt har 

ett utfall 110,5 mnkr och pågående projekt 85,5 mnkr. 

 

 

 

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse

Exploatering verksamhet -22,4 0,0 22,4

 - varav: Östra Piren -1,0 2,3 3,2

 - varav: Stilleryds industriområde -8,5 -0,8 7,7

 - varav: Jvg.anläggn Stilleryd -10,1 -1,3 8,7

 - varav: Västerport -1,0 -0,1 0,9

 - varav: Strömma handel -0,4 -0,1 0,3

Exploatering bostäder -12,7 -3,5 9,3

 - varav: Vettekulla Västra 0,8 0,0 -0,8

 - varav: Sternö marina -5,0 -1,5 3,5

 - varav: Vettekulla Östra -0,1 0,0 0,1

 - varav: Skyttevägen -0,5 0,0 0,4

 - varav: Stationsområdet -1,0 -0,1 0,9

 - varav: Asarum Flygfältet -2,6 -1,0 1,5

 - varav: Guöplatån -0,8 0,0 0,8

Markförvärv -4,0 -2,0 2,0

 - varav: Duveryd -2,0 -2,0 0,0

Infrastruktur -11,5 -11,2 0,3

 - varav: Kajkonstruktioner -2,0 0,0 2,0

 - varav: Prinsgatan parkering -0,1 0,0 0,1

 - varav: Hinsetunnel, renov o belysn -4,7 -5,8 -1,2

 - varav: GC väg Vekerum/Stilleryd -4,2 -4,9 -0,7

Pedagogisk verksamhet -11,6 -6,1 5,6

 - varav: Möllegårdens skola kök -0,6 -0,3 0,3

 - varav: Svängsta fsk, tillb  o renov -1,0 0,0 1,0

 - varav: Ny F6 skola i Mörrum -5,0 -4,9 0,1

 - varav: Österslättsskolans kök -1,8 -0,3 1,5

Vård omsorg -6,8 -0,6 6,2

 - varav: Iglavägen/Korta vägen -6,8 -0,6 6,2

Fritid- och kultur -58,7 -59,1 -0,4

 - varav: Nytt scenkonsthus -2,2 -1,8 0,4

 - varav: Svängstabadet -4,0 0,0 4,0

 - varav: Asarums IP -1,0 -1,2 -0,2

 - varav: Jössa träningshall -50,0 -54,6 -4,6

Övrig verksamhet -21,3 -3,0 18,2

 - varav: Stora våtmarken Åryd -3,5 -0,6 2,9

 - varav: Tubbaryd kontor -1,8 -0,7 1,1

 - varav: Brandstation -1,8 -0,8 1,1

 - varav: ÅVC Munkahus -12,8 -0,8 12,0

 - varav: Utveckling av torget 0,0 -0,2 -0,2

S:a pågående projekt -149 -85 64

S.a investeringsprojekt -272 -196 76
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Färdigställda projekt, +12 mnkr 

 

Verksamhet Avvikelse Kommentarer 

Exploatering bostäder 

 

+1,3 mnkr Skogsborg: Fler tomtförsäljningar än 

budgeterat. 

 

Markförvärv 

 

+/-0 mnkr Markförvärv Janneberg. 

Pedagogisk verksamhet +1,4 mnkr Inga väsentliga avvikelser. 

 

Infrastruktur +0,8 mnkr Inga väsentliga avvikelser. 

 

Vård omsorg +5,9 mnkr LSS-boende Boken: Renoveringen av 

Boken är klar. 

 

Restaurang Östralycke: I byggnationen 

av nya restaurangen på Östralycke läggs 

mer köksinventarier in i KABO:s 

byggprojekt än beräknat.  

 

Fritid och kultur +0,3 mnkr Inga väsentliga avvikelser. 

 

Övrig verksamhet +2,3 mnkr IT-strategin: Plus på inköp av iPads till 

politiker och utveckling av e-tjänster. 

 

 

Pågående projekt, +64 mnkr 

 

Verksamhet Avvikelse Kommentar 

Exploatering verksamhet +22,4 mnkr Östra Piren: Försäljning av fastigheten 
Emigranten. 
  
Stilleryd industriområde: Ändringar i 
befintlig detaljplan har dragit ut på tiden,  
vilket medför att exploateringen av 
Kapten Holm II och Atlantvägen skjuts 
framåt. 
 
Järnvägsanläggning Stilleryd: 
Funktionsutredning görs tillsammans 
med Trafikverket under 2020. Inlösen av 
fastighet Karlshamn 7:11 (Stena) kan 
tidigast ske 2020. Ombyggnad av 
Östersjövägen blir aktuell efter 
funktionsutredningen.  
 
Västerport: Tidsförskjutning av 
exploatering Västerport på grund av fler 
utredningar och ändring av detaljplan.
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Strömma Handel: Detaljplan pågår.
  

Exploatering bostäder +9,3 mnkr Vettekulla västra: En tomtförsäljning 
kvarstår 2020.  
 
Sternö marina: Verksamhetsbyggnaden 
är riven och markplattan återstår. Beslut 
om rörsystem för syresättning av vattnet 
avvaktas enligt beslut i KSAU.  

 
Vettekulla östra delen: Hela planområdet 
ska säljas till extern exploatör.
  
Skyttevägen: Detaljplan har vunnit laga 
kraft och lantmäteriförrättningen pågår. 
Kommunen ska sälja fastigheter inom 
planen till exploatören 2021.  
  
Stationsområdet: Detaljplanearbete för 
stationsområdet påbörjas 2019 och inget 
markköp är aktuellt i dagsläget.
  
Asarums centrum (flygfältet): Utbyggnad 
av infrastruktur i området under 2020 och 
därefter försäljning till exploatör under 
senare delen av 2020. Framöver 
kommer villatomtförsäljning pågå. 

 
Guöplatån: Kommunen väntar på 
lantmäteriförrättningar.  
 

Markförvärv +2,0 mnkr Handpenning markförvärv Duveryd. 
 

Infrastruktur +0,3 mnkr Kajkonstruktioner: Renovering ej 
påbörjad 2019. 
  
Hinsetunnel: Entreprenaden 
tunnelrenovering klar och ljussättning 
genomförs 2020. 
  
GC väg Verkerum/Stilleryd: 
Entreprenaden pågår. 
  

Pedagogisk verksamhet +5,6 mnkr Svängsta förskola, tillbyggnad och 
renovering: Diskussioner om att bygga till 
förskolan har försenat projektet. 

 
Ny F6 skola i Mörrum: Byggnation av ny 
F6 skola i Mörrum är beslutad.  
 
Österslättsskolans kök: Försening i 
tidplan gör att alla medel inte använts 
2019.  
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Vård omsorg +6,2 mnkr LSS-boenden: Projektering förbereds för 
2 nya LSS-boenden och bygglov är 
inlämnat. 
 

Fritid och kultur -0,4 mnkr Nytt scenkonsthus: Regionteaterns 
etablering har kostat mer än den politiskt 
satta budgeten. Alla åtgärder kommer 
huset tillgodo.  
 
Svängstabadet: Det finns inga politiska 
beslut avseende Svängstabadet 2019.  
 
Svängsta förskola, tillbyggnad och 
renovering: Projektet har medfört vissa 
utredningskostnader. 
  
Jössa träningshall: Mer utgifter är 
upparbetade i projektet 2019 än 
budgeterat, men totalutgiften håller sig 
inom beslutad budget.  
 

Övrig verksamhet +18,2 mnkr Stora våtmarken Åryd: Avseende 
utbyggnad av stora våtmarken i Åryd så 
har delutbetalning av bidrag skett från 
Länsstyrelsen. Kostnader under året 
avser främst förskottsbetalning av 
markköp. Prognosen är att återstående 
budget kommer att upparbetas under 
2020-2021. 
  
Tubbaryd kontor: Mark- och 
miljöundersökningar samt miljöprover av 
befintlig kontorsbyggnad klara. 
  
Brandstation: Detaljplanearbete för ny 
brandstation pågår. Förprojektering i fas 
1 sker i partnering.  
  
ÅVC Munkahus: Fler utredningar är 
genomförda och lokalieringsutredning är 
under genomförande som kan innebära 
annan placering.  
  
Utveckling av torget: Utveckling av torget 
enligt beslut i KS § 101 2019-03-26. 
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Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagit ställning till 

 

Färdigställda projekt
Beslutad 

totalutgift
Ack utfall Avvikelse

Karlshamnsbostäder AB

 - Östralycke, etapp 4 225 203 22

Pågående Projekt
Beslutad 

totalutgift
Ack. Utfall

Beräknad 

totalutgift

Beräknad 

avvikelse

Karlshamn Energi AB

 - Utbyggnad av fiber till landsbygden 70 15 54 16

Karlshamnsfastigheter AB

 - Östra Piren 300 111 300  -

Utgifter sedan projektets start

 
 

 

Balanskravsresultatet 
Balanskravsutredning

mnkr 2019 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen -7,0 -110,1 26,5 15,9

Samtliga realisationsvinster -0,5 -0,5 -1,1 -1,6

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -0,1 - - -

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper - - - -

VA verksamhet - 0,5 -2,1 -3,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -7,6 -110,1 23,3 11,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -  - -5,1 -

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 7,6 - - -

Årets balanskravsresultat 0,0 -110,1 18,2 11,0

Ackumulerad reserv (RUR) 118,0 125,6 125,6 120,5  
 
mnkr 2019 2018 2017 2016

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets  balanskravsresultat enligt 

balanskravsutredningen 0,0 -110,1 18,2 11,0

Synnerliga skäl att inte återställa - 110,1  -  -

Synnerliga skäl för att återställa över längre tid -  -  -  -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa 

inom 3 år 0,0 0,0 0,0 0,0

UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid -  -  -  -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
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Balanskravet 

Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att 

utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är 

det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter, 

utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 

2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 2010-2019 uppgår till 126 

miljoner kronor. 

 

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till -7,6 mnkr. En procent av årets 

skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift ( 1 935 mnkr) uppgår till 

19,4 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet inte är uppfyllt.  

 

Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna konjunktursvängningar när 

skatteintäkterna sviktar. Enligt SKRs prognos i oktober 2019 skulle det vara möjligt att 

använda RUR för att täcka ett negativt balanskravsresultat åren 2020-2023 men inte 2019. 

Det är dock kommunens egna riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som avgör när 

RUR får användas samt skälen för eventuellt avsteg från dessa. Kommunfullmäktige 

beslutade 2019-10-28 §186 att 2019 års negativa resultat ska finansieras genom uttag ur 

resultatutjämningsreserven. 

 

Det finns inget krav på återställande av 2018 års negativa resultat då Kommunfullmäktige 

beslutat att ej återställa resultatet med hänvisning till synnerliga skäl. 2016 och 2017 hade 

kommunen positiva resultat. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
 

Ytterligare information angående personalekonomisk redovisning återfinns som bilaga till 

årsredovisningen 2019.  

 

Kompetensförsörjning 

Karlshamns kommun arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En 

kompetensförsörjningsplan är framtagen för Karlshamns kommun som arbetsgivare. Detta 

mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier. Kommunen 

ser en ökad svårighet att rekrytera inom vissa yrkeskategorier exempelvis arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, lärare med vissa inriktningar och planarkitekter. 

 

Enligt en undersökning som gjorts bland nyanställda medarbetare i Karlshamns kommun, var 

de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats relationen med kollegor, bra ledarskap 

och stimulerande arbetsuppgifter.  

 

Utifrån dessa faktorer är inriktningen i Karlshamns kommun att arbeta med följande 

strategiska insatsområden: ledarskap, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetsinnehåll. Dessa 

strategiska insatsområden syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

 

Antal månadsanställda 

Vid mättillfället 2019-11-01 var antal månadsanställda ca 3 100, vilket är en minskning med 

145 personer jämfört med föregående år. En av anledningarna till minskningen av 
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månadsanställda är att VA-verksamheten under 2019 gått över till KEAB. En annan viktig 

anledning är att genomförda effektiviseringsåtgärder har minskat antalet personer. 

 

Anställda/förvaltning 

Att det förekommer en  stor del visstidsanställningar inom utbildningsförvaltningen förklaras 

med Skollagens bestämmelser om att endast behörig personal, (dvs legitimerade lärare och 

förskollärare), kan få tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal 

inom dessa yrken varför obehörig personal anställs på visstidsanställningar. 

 

 Förvaltning 
Tillsvidare-

anställda           

Visstids-

anställda 

Totalt antal 

månads- 

anställda 

Differens 

2018/2019 

Omsorgsförvaltningen 790 35 825 -88 

Arbete och Välfärd 444 29 473  -22 

Utbildningsförvaltningen    1 053 240 1 293 -14 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 383 27 410 -17 

Kommunledningsförvaltningen 97 4 101 -4 

TOTALT  2767  335  3 102  -145 

 

Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 

Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter 

organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön. 

 

De centrala parterna, där SKR (Sveriges kommuner och regioner) representerar 

arbetsgivaren har i det centrala avtalet med kommunal fört in begreppet ”heltid som norm”. 

De har under 2019 fört fram att begreppet ”heltidsarbete som norm” ska ersätta ”heltid som 

norm. Detta är något som Karlshamns kommun har påbörjat arbetet med. 

 

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, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och stödbiträde. 

Det allra tydligaste exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbetet 

på natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 

procent. 

 

Antal tillsvidare-

anställda med olika 

sysselsättningsgrader 

 

Sysselsättningsgrad 

0-69% 70-99% 100% 

Män 12 30 434 

Kvinnor 107 504 1 677 

Totalt 119 534 2 111 
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Timavlönade – exklusive anställda enligt beredskapsavtalet 

I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att 

minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga 

semestervikarier anställs som månadsavlönade. Antalet timmar som görs av timavlönade 

minskat med ca 140 000 timmar mellan åren 2015-2019.  

 

Personalrörlighet 

En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet om det beror på flykt för 

att man inte trivs är däremot inte bra för verksamheten, det är dessutom kostsamt.  

Andelen chefer som varit chef för samma arbetsgrupp i 4 år ökade något mellan åren 2018 

till 2019 (från 17% till 18%). Antalet chefer har under perioden 2018-2019 varit oförändrad. 

 

Semester  

Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en 

möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare som är 39 år 

eller yngre får 4 dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar extra ledighet. 

 

Sjukfrånvaro och sjukkostnader 

Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun. Det är framförallt 

Omsorgsförvaltningen som har stått för den största ökningen. Från och med september 2017 

har trenden brutits och sjukskrivningarna har succesivt gått ner, framför allt sjukskrivningar 

15 dagar och mer. Korttidsfrånvaron har legat relativt konstant de senaste 2 åren. 

 

Den minskade sjukfrånvaron 2019 har skapat utrymme för att under 2020 arbeta mer med 

förebyggande och främjande insatser tillsammans med företagshälsovården, vilket ytterligare 

kommer minska sjuktal och förbättra arbetsmiljön. Sjuktalen för både kort- och 

långtidssjukskrivning gått ner under 2019 och sjukkostnaderna har minskat med 10% från 

2018 till 2019.  

 

Förändring av karensavdraget genomfördes årsskiftet 2018/2019. Kommunen  betalar 

sjuklön dag 2-14 med 80 procent av faktisk lön. Försäkringskassan betalar ut sjukersättning 

från dag 15 med 80% upp till centralt fastställt takbelopp. Kommunen betalar ut 

mellanskillnaden från försäkringskassans takbelopp upp till 80 procent av medarbetarnas 

faktiska lön. 

 

 

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2015 2019

A
n

ta
l a

n
st

äl
ld

a

Sj
u

kl
ö

n
 e

xk
l P

O

Antal anställda och sjukkostnader 
dag 2-14 exkl PO 

Sjuklön exkl PO Antal anställda

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2015 2019

Sj
u

kf
rå

n
va

ro
 %

Sj
u

kl
ö

n
 e

xk
l P

O

Sjukfrånvaro % och sjukkostnader 
dag 2-14 exkl PO 

Sjuklön exkl PO Sjukfrånvaro %



 48 

Redovisning av sjukfrånvaro 2019 Totalt 2019 Män 
2019 

Kvinnor 2018 totalt 2017 Totalt 

Den kommunala koncernen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,03%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,69%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,61%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,29%         

            

Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

50,02%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 34,37%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 50,81%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 54,85%         

            

Kommunen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,26% 4,62% 7,91% 7,94% 8,65% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,95% 5,04% 8,80% 8,74% 9,27% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,84% 2,79% 7,89% 7,22% 7,81% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,49% 6,80% 7,65% 8,48% 9,40% 

            

Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

50,25% 48,98% 50,43% 51,23% 60,04% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 34,78% 30,56% 35,49% 33,29% 44,95% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 51,68% 28,89% 53,75% 52,18% 59,57% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 54,44% 65,56% 52,26% 57,24% 66,08% 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Kommunen, sjukdagar per anställd           

Kommunstyrelsen inkl 
Överförmyndarnämnden 

10,7 16,4 21,9 22,4 16,2 

BUS-nämnden 17,7 18,8 18,4 17,3 17,6 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

12,5 12,1 12,2 14,7 11,5 

Kulturnämnden 3,2 6,4 5,5 5,7 18,3 

Byggnadsnämnden 37,8 8,2 3,7 4,5 6,8 

Fritidsnämnden  -- 8,6 9,2 10,6 12,0 

Tekniska nämnden  -- 20,7 23,6 26,9 20,5 

Teknik- och fritidsnämnden 18,6  --  --  --  -- 

Omsorgsnämnden 33,9 35,5 42,1 36,2 34,0 

Nämnden för arbete och välfärd 24,3 29,2 34,2 26,7 21,8 

Totalt kommunen 22,6 24,6 27,6 26,1 24,2 



 49 

 
 

 
 

 
 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sjukfrånvaro dag 1-14, dgr per anställd

Hela kommunen Kommunledning Samhällsbyggnad
Utbildning Omsorg Arbete och Välfärd

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sjukfrånvaro dag 15-, dgr per anställd

Hela kommunen Kommunledning Samhällsbyggnad
Utbildning Omsorg Arbete och välfärd

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sjukfrånvaro totalt, dgr per anställd

Hela kommunen Kommunledning Samhällsbyggnad
Utbildning Omsorg Arbete och Välfärd



 50 

Övrig Personalstatistik 
2019 

 Totalt 
2019  
Män 

2019 
Kvinnor 

2018 
totalt 

2017 
Totalt 

Kommunen, 1 november           

Antal månadsanställda 3 102 586 2 516 3 247 3 203 

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

            

Anställningsform           

därav tillsvidareanställda 2 767 475 2 292 2 862 2 802 

därav tillsvidareanställda i % 89% 81% 91% 88% 87% 

            

Sysselsättningsgrader           

därav heltidsanställningar 2 296 508 1 788 2 330 2 243 

därav heltidsanställningar i % 74% 87% 71% 72% 70% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94% 96% 93% 94% 93% 

Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 915 565 2 350 3 040 2 973 

            

Medelålder 45,0 44,0 45,2 44,6 44,1 

            

Hälsa           

Antal friska personer 1 nov 2 883 557 2 326 2 981 2 896 

Antal friska i % 94% 96% 93% 92% 91% 

            

Lön           

Medellön - heltidslön 29 905 31 267 29 588 28 857 27 525 

Medianlön - heltidslön 28 300 29 475 28 100 27 170 26 104 

            

Kommunen, resursanvändning hela 
året 

          

Anställningsdagar 1 209 123 247 744 961 379 1 242 919 1 173 515 

Frånvarodagar 280 647 40 186 240 461 287 513 287 139 

Frånvarofrekvens 23,2% 16,2% 25,0% 23,1% 24,5% 

Närvaro i % av anställningsdagar 76,8% 83,8% 75,0% 76,9% 75,5% 

            

Arbetade timmar 4 624 769 1 100 397 3 524 372 4 773 959 4 674 568 

därav:           

* fyllnadstid 30 950 5 252 25 697 40 133 47 880 

* övertid 21 693 5 923 15 770 28 442 31 819 

* timtid 209 327 85 655 123 672 219 711 314 493 
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Förväntad utveckling 
Kommande år präglas av ökade behov av skola, vård och omsorg till följd av fler unga och 

fler äldre. Stadigt ökande livslängd innebär också behov av förlängt arbetsliv. För att klara 

detta med tillgängliga resurser och personal behöver verksamheterna bli effektivare. 

Införandet av digital teknik måste påskyndas och uppföljningssystemen förbättras. 

För att klara välfärden på lång sikt krävs en rad åtgärder. Ökade kostnader i takt med den 

demografiska utvecklingen leder till ett gap mellan intäkter och kostnader. Offentlig sektors 

skatteintäkter härrör främst från skatt på arbete. Skatterna på arbetsinkomster är 

förhållandevis höga i Sverige i jämförelse med många andra länder.   

 

Inom skolans område komplicerar den omfattande mängden riktade statsbidrag styrningen 

av skolan. Den statliga styrningen behöver i större utsträckning inriktas på resultat istället 

för hur statsbidragspengarna används. Förskola och skola har flera utmaningar bland annat 

kompetensförsörjning och att använda kompetensen på rätt sätt. Gemensamt ansvar 

mellan stat, huvudmän och verksamma inom förskola och skola är en viktigt för att lyckas 

med utbyggnad, utveckling, likvärdighet och integration. 

 

Befolkningstillväxten bedöms bli ca 0,3 procent per år. Demografin kommer att bli en stor 

utmaning då allt fler blir över 80 år men även andelen unga inom förskola, grundskola och 

gymnasieskola ökar. De åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i 

störst utsträckning medan de som är i arbetsför ålder inte förändras i samma omfattning.  

 

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. 

 

Att samla olika verksamheter i en kommun är effektivt då det i många fall finns behov av 

samverkan mellan verksamheter samtidigt som det finns en logik med lokal förankring på 

orten samt kunskap om lokala behov och utmaningar. Studier i andra länder har visat på 

svårigheter att realisera de ekonomiska vinster som var tänkta att uppstå vid 

kommunsammanslagningar eller huvudmannaskapsförändringar. I stället handlar det om att 

minska statlig detaljstyrning, statlig finansiering fullt ut för de reformer som genomförs, 

skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och finansiering samt möjliggöra digitalisering 

genom utbyggnad av infrastruktur och standards. Källa: SKL, Ekonomirapporten, oktober 

2019 samt MakroNytt 1/2020, februari 2020 

 

Utmaningar, förändrade förutsättningar 

Det ekonomiska läget i Karlshamns kommun under 2018, 2019 och de nästkommande åren 

har och kommer fortsatt att ha stor inverkan på kommunens nämnder, förvaltningar och 

bolag. Arbetet med att klara fortsatta effektiviseringskrav är en stor utmaning. Det är 

samtidigt en förutsättning för en hållbar ekonomi och en möjlighet att bedriva kommunens 

kärnverksamheter.  

 

En utmaning i samband med effektiviseringsarbetet är att det blir en inriktning på kortsiktiga 

och snabba förändringar som på kort sikt är positiva men som inte ger långsiktiga 

önskvärda effekter. Det är också viktigt att inte planera och genomföra förändringar i den 
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egna verksamheten som får negativa effekter i andra förvaltningar och verksamheter. Här 

är det viktigt med kommunikation, öppenhet och transparens. 

  

Kommunkoncernen har ett stort investeringstryck de kommande åren samtidigt med en hög 

nivå på skuldsättning och borgensåtaganden. 

 

Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun men från och med 

september 2017 har trenden brutits och sjukskrivningarna har succesivt gått ner, framför allt 

sjukskrivningar 15 dagar och mer. Korttidsfrånvaron har legat relativt konstant de senaste 2 

åren. 

 

Arbete och Välfärd 

Den absolut största utmaningen för nämnden för arbete och välfärd är att på sikt ha en 

kostnadseffektiv organisation med en verksamhet och budget i balans. För att uppnå detta 

måste förebyggande arbete bland barn och ungdomar och tidiga insatser förbättras. Den 

öppna vården inom barn och familj måste fortsätta att utvecklas så att dyra och ineffektiva 

externa placeringar kan undvikas. Arbetet med vuxna missbrukare måste också fungera på 

ett bättre sätt där insatser skall ges inom organisationen i första hand och att få fungerande 

processer från försörjningsstöd till egen försörjning. Den pågående omstruktureringen av 

LSS-boendena behöver genomföras så fort som möjligt.  

 

Generellt är volymökningarna ett stort ekonomiskt problem för kommunen och för nämnden 

för arbete och välfärd att hantera. Volymökningarna leder inte till försämrad kvalitet för 

brukarna, de insatser som människor har behov av måste tillgodoses oavsett nämndens 

ekonomi. Volymutvecklingen inom Våld i nära relationer är stor och ökar varje år och 

utmaningen är att uppdraget utökas till att stötta de som utövar våldet.  

 

Omsorg 

Omsorgsnämnden har beslutat att Solrosens verksamhet flyttas till Östralycke samt att 

avveckla Båtsmansgården under 2020. Perennagårdens verksamhet har tidigare beslutats 

att flytta till Östralycke. Dessa förändringar innebär en minskning av särskilda 

boendeplatser med åtta under innevarande år. Korttidsverksamheten har tagit över 

Solrosens lokaler där även myndighetskontor, trygg hemgång m.fl. ska lokaliseras. Detta 

innebär att två lokaler, Perennagården och Persgården, lämnats under 2019 och att 

ytterligare en lokal, Drottninggatan 49, kan lämnas under 2020. 

 

Utbildning 

Antalet barn i kön till förskoleplatser har över tid ökat mer än prognostiserat, men kurvan 

har planat ut och bedömningen är att lokalbehoven kan tillgodoses i enlighet med lagkrav 

på placering inom fyra månader. Anledningen är att en ny förskola med tre avdelningar är 

uppstartad i Asarum.  

Andelen utbildade förskollärare 2012 var 76 % och har minskat till ca 55% (mot 42% i riket). 

Det är fortsatt svårt att rekrytera legitimerade förskollärare. 

Antalet tjänster för barn i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat från 5 tjänster 2007 till 

22,3 tjänster 2018 pga av ett ökat antal barn med stora behov. För att möta kravet på 

effektivisering är antalet tjänster 13,75 hösten 2019, trots att barnens stödbehov kvarstår.  
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Minskade statliga anslag till kommunen för nyanlända trots fortsatt stora krav på samtliga 

verksamheter inom utbildningsförvaltningen.  

I levnadsvaneundersökningen beskriver kommunens ungdomar hur stress påverkar dem i 

deras vardag. Stress över skolarbetet är något som är återkommande hos både flickor och 

pojkar på både högstadiet och gymnasiet, dock mer framträdande bland flickor. Vi vet 

redan sedan tidigare att flickor har högre genomsnittsbetyg än pojkar och att fler pojkar än 

flickor inte uppnår behörighetskrav till gymnasiet. Flera av de svarande uppger att läxor och 

studier inför prov upptar så stor del av deras fritid att de upplever det svårt att få tid över till 

andra fritidsintressen. 

Volymökningar/kostnadsökningar på grund av demografiska förändringar. Fler barn och 

elever ställer krav på fler lärare, lokaler, utökat särskilt stöd och elevhälsa, fler datorer etc. 

Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka och för kommuner innebär det en stor 

utmaning att anpassa sina verksamheter. För BUS-nämndens verksamheter betyder detta 

att resurserna ska räcka till såväl lagstadgad som frivillig verksamhet. 

Bolagen 

Karlshamn Energis verksamhet har utökats med affärsområde Vatten och under året har 

organisationen stärkts upp och ett flertal förbättringsåtgärder initierats. Ett omfattande 

arbete planeras för att säkerställa Karlshamns framtida vattenförsörjning, bland annat 

planeras utbyggnad av vattenverk och reservvattentäkt.  

Karlshamnsbostäder AB har förhoppningar om att kunna påbörja renoveringen av 

Möllebacken i maj 2020 samt planeras även för ombyggnad av ett antal uppsagda lokaler 

till lägenheter under kommande år. 

Karlshamns Hamn AB, genom ett breddat tjänsteutbud på skogsprodukter och ökande 

intermodaltrafik och projekthantering så ökar omsättningen i hamnen över tid. Bolaget 

börjar nu arbetet med effektivisering, processutveckling och organisationsutveckling samt 

att komma tillbaka till ett normalläge efter Nordstream-projektet. 

Karlshamnsfastigheter AB, nybyggnationen av Emigranten 1 beräknas stå inflyttningsklar i 

början av 2022. Pågående nybyggnation är föremål för djuppenetrering i syfte att säkra 

affären i ett långsiktigt perspektiv. Bolaget övergår till att hantera fastighetsbeståndet som 

två enheter – en i Svängsta (Halda Utvecklingscentrum) och en i Karlshamn (Östra Piren). 

Svängstabeståndet präglas av traditionell fastighetsförvaltning medan Östra Piren snarare 

har profilen utvecklingsbolag. Således krävs olika strategival för olika delar av bolagets 

fastighetsbestånd. Bolaget har under ett flertal år varit en förlustaffär.  

Kreativum i Blekinge AB, under 2019 har hela anläggningen inventerats och en plan för 

framtida förnyelse av utställningar tagits fram. Upphandling av bl a ersättningsinvestering 

för megadom-biografen Kreanova har färdigställts med planerad byggnation under 2020. 

Kreativum har även tillsammans med fastighetsägaren tagit fram planer för anpassning av 

lokaler för att medge fler besökare och utökad verksamhet när det gäller gruppbokningar. 

2019 har präglats starkt av hårda besparingar hos de av bolagets målgrupper som 

finansieras genom offentliga medel På grund av en sliten anläggning har Kreativum inte 

kunnat attrahera allmänheten till den grad som man behövt och inte heller kunnat utöka 

öppettider för allmänbesök. 
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Finansiella räkenskaper för koncernen och kommunen 
 

Resultaträkning 

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mnkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter 1 432 510 1 252 1 166

Verksamhetens kostnader 2,4,5 -2 291 -2 366 -2 884 -2 822

Avskrivningar 3,4 -93 -129 -238 -244

Verksamhetens nettokostnad -1 952 -1 985 -1 870 -1 900

Skatteintäkter 6 1 499 1 476 1 499 1 476

Generella statsbidrag och utjämning 7 436 414 436 414

Verksamhetens resultat -17 -95 65 -10

Finansiella intäkter 8 13 10 5 3

Finansiella kostnader 9 -3 -25 -28 -35

Resultat efter finansiella poster -7 -110 42 -42

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat -7 -110 42 -42

 

Kassaflödesanalys 

Kommunen Koncernen

Mnkr Not 2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -7 -110 42 -42

Justering för ej likviditetspåverkande poster24 86 138 241 253

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 79 28 283 211

Ökning/minskning förråd mm  - - 1 -1

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -11 -11 29 -66

Ökning/minskning av korttfristiga skulder -61 77 -56 95

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 94 257 239

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -196 -150 -656 -456

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 64 2 3 2

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -  - -1 -

Förvärv av finansiella tillgångar -6 0 -6 0

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - 6 1 6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -138 -142 -659 -448

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 150 0 498 258

Amortering av långfristiga skulder -30 -30 -58 -109

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 -30 440 149

Årets kassaflöde -11 -78 38 -60

Likvida medel vid årets början 88 166 190 250

Likvida medel vid periodens slut 77 88 228 190  
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Balansräkning 

 

Kommunen Koncernen

Mnkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 - - 2 1

Materiella anläggningstillgångar

 - Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 11 951 1 130 2 782 2 669

 - Maskiner och inventarier 12 138 141 921 656

 - Pågående nyanläggningar 13 87 0 365 327

Finansiella anläggningstillgångar 14 185 179 29 24

Summa anläggningstillgångar 1 361 1 450 4 099 3 677

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 0 0 5 6

Kortfristiga fordringar 15 158 146 302 331

Kassa och bank 16 77 88 228 190

Summa omsättningstillgångar 235 234 535 527

Summa tillgångar 1 596 1 684 4 634 4 204

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat -7 -110 42 -42

Resultatutjämningsreserv 126 126 126 126

Övrigt eget kapital 916 1 026 1 018 1 060

Summa eget kapital 17 1 035 1 042 1 186 1 144

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 18 9 11 9 11

Andra avsättningar 19 5 9 103 97

Summa avsättningar 14 20 112 108

Skulder

Långfristiga skulder 20 150 164 2 693 2 267

Kortfristiga skulder 21 397 458 643 685

Summa skulder 547 622 3 336 2 952

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 596 1 684 4 634 4 204

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har 

tagits upp bland skulderna eller 

avsättningarna 22 622 644 622 644

Borgen- och övriga ansvarsförbindelser 23 2 510 2 169 24 24

Övriga ställda panter 23 - - 213 211

Summa panter och ansvarsförbindelser 3 132 2 813 859 879  
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NOTER 

NOT 1 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Försäljning av varor och tjänster 42 40 334 244

Taxor och avgifter 60 122 352 348

Hyror och arenden 44 43 276 267

Bidrag från staten 217 242 219 242

EU-bidrag 2 3 3 3

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 67 59 56 47

Försäljning av anläggningstillgångar  - 1  - 1

Övriga intäkter  -  - 4 10

Aktiverat arbete för egen räkning  - - 8 4

Summa intäkter 432 510 1 252 1 166

NOT 2 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Personalkostnader -1 534 -1 527 -1 818 -1 740

Pensionsutbetalningar enl KPA -43 -40 -43 -40

Eget aktiverat arbete 11 15 11 15

Lämnade bidrag -68 -99 -68 -99

Köp av huvudverksamhet -256 -280 -256 -280

Lokal-, markhyror och leasing -104 -98 -48 -42

Fastighets- och entreprenadkostnader -35 -43 -35 -36

Bränsle, energi o vatten -45 -48 -6 -16

Förbrukningsinventarier och material -82 -94 -82 -94

Transporter och resor -37 -38 -37 -38

Övriga främmande tjänster -64 -62 -64 -62

Försäkring- och riskkostnader -7 -6 -7 -6

Övriga kostnader -27 -46 -29 -45

Råvaror och förnödenheter  - - -129 -120

Övriga externa kostnader  - - -259 -214

Skattekostnad  - - -14 -5

Summa kostnader -2 291 -2 366 -2 884 -2 822  
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NOT 3 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Avskrivningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella tillgångar  - -  - -1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -57 -65 -111 -119

Maskiner och inventarier -34 -35 -101 -85

Nedskrivningar enligt nedan -2 -29 -26 -39

Summa avskrivning och nedskrivningar -93 -129 -238 -244

Nedskrivningarna avser;

Markreserv

 - Stilleryd Industriområde  - -5  - -5

 - Skogsborg 2 -5 2 -5

Verksamhetsfastighter

 - Kulturhuset  - -12  - -12

Publika fastigheter

 - Torget  - -6  - -6

 - Lekplatser -3 -3

 - Övriga -1 -1 -3 -1

Maskiner och inventarier  -  - -22 -10

Summa nedskrivningar -2 -29 -26 -39

NOT 4 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Jämförelsestörande poster 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nedskrivning av materiella anläggningstillg. -2 -29 -26 -29

Nedskrivning av finansiella anläggningstillg. - -20  - -20

Stadsbidrag för ökat bostadsbyggande 7  - 7  -

Bidrag för hantering av förorenad mark, 5  - 5  -

Engångspremier förmånsbaserad pension -10  - -10  -

Summa jämförelsestörande poster 0 -49 -24 -49

NOT 5

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision 261

varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna (tkr) 235

NOT 6 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Preliminär kommunalskatt 1 512 1 483 1 512 1 483

Preliminär slutavräkning innevarande år -14 -2 -14 -2

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 -5 1 -5

Summa skatteintäkter 1 499 1 476 1 499 1 476

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde 

uppgår till 0,8 mnkr.
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NOT 7 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Generella statsbidrag och utjämning 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Inkomstutjämningsbidrag 312 316 312 316

Kommunal fastighetsavgift 63 63 63 63

Statsbidrag för flyktingverksamhet 17 24 17 24

Bidrag för LSS-utjämning 68 58 68 58

Kostnadsutjämningsbidrag -49 -52 -49 -52

Regleringsbidrag 23 5 23 5

Mellankommunal utjämning skatteväxling 2 - 2 -

Summa generella statsbidrag och utjämning 436 414 436 414

NOT 8 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ränteintäkter och liknade resultatposter 5 3 5 3

Borgensavgifter 8 7 - -

Summa finansiella intäkter 13 10 5 3

NOT 9 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förlust avyttring finansiell anl.tillgång - -1 - -1

Nedskrivning aktier i koncernföretag - -9 - -

Nedskrivning övriga aktier och andelar - -11 - -11

Räntekostnader -2 -3 -27 -22

Övriga finansiella kostnader -1 -1 -1 -1

Summa finansiella kostnader -3 -25 -28 -35

NOT 10 Koncernen Koncernen

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 8 10

Inköp 1 -

Omklassificeringar - -2

Utgående anskaffningsvärde 9 8

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 -8

Omklassificeringar - 2

Årets avskrivningar - -1

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 -7

Utgående redovisat värde 2 1  
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NOT 11 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 334 2 259 4 572 4 320

Inköp 70 125 109 129

Försäljningar -438 -13 -438 -13

Utrangeringar  - -24 -3 -24

Nedskrivningar -11 -11 -11 -11

Omklassificeringar  - -2 309 171

Utgående anskaffningsvärde 1 955 2 334 4 538 4 572

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 204 -1 145 -1 881 -1 767

Utrangeringar/försäljningar 248 6 251 6

Nedskrivningar 9  - 9  -

Omklassificeringar  - -  - 0

Årets avskrivningar -57 -65 -111 -120

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 004 -1 204 -1 732 -1 881

Ingående ackumulerad nedskrivning  -  - -22 -22

Årets nedskrivning  -  - -2  -

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -  - -24 -22

Utgående redovisat värde 951 1 130 2 782 2 669

Markreserv 90 70 250 230

Verksamhetsfastigheter 614 619 1 444 1 230

Fastigheter för affärsversamhet 2 192 2 192

Publika fastigheter 217 217 217 217

Fastigheter för annan verksamhet 28 32 869 800

Utgående redovisat värde 951 1 130 2 782 2 669

NOT 12 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 525 490 1 899 1 776

Inköp 40 41 374 132

Försäljningar -24 -7 -24 -7

Utrangeringar -3 - -6 -4

Omklassificeringar  - 1 5 2

Utgående anskaffningsvärde 538 525 2 248 1 899

Ingående ackumulerade avskrivningar -384 -353 -1 215 -1 127

Försäljningar 15 4 14 4

Utrangeringar 3 - 6 4

Omklassificeringar  - - 0 0

Årets avskrivningar -34 -35 -100 -96

Utgående ackumulerade avskrivningar -400 -384 -1 295 -1 215

Ingående ackumulerad nedskrivning  - - -28 -28

Årets nedskrivningar/återföringar  - - -4 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -  - -32 -28

Utgående redovisat värde 138 141 921 656  
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NOT 13 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Pågående nyanläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Vid årets början - - 327 290

Inköp 87  - 475 241

Omklassificeringar  - - -420 -204

Nedskrivningar  -  - -17  -

Utgående redovisat värde 87 0 365 327

NOT 14 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Aktier i koncernföretag 162 162 - -

Övriga aktier och andelar;

 - Kommuninvest Ekonomisk förening 7 2 8 2

 - Övriga aktier och andelar 3 2 2 2

Kommuninvest förlagslån 5 5 5 5

Övriga långfristiga fordringar 8 8 14 15

Summa finansiella anläggningstillgångar 185 179 29 24

Aktier i koncernföretag org nr Kapital-

andel 2019-12-31 2018-12-31

Stadsvapnet i Karlshamn AB 556427-2382 100% 160 160

   - Karlshamns Energi AB 556223-8849 100% - -

      - Karlshamns Energi Elförsäljning AB 556527-9345 100% - -

      - Karlshamns Energi Vatten AB 559170-4308 100% - -

  -  Karlshamnsbostäder AB 556526-8355 100% - -

  -  Karlshamns Hamn AB 556016-9467 100% - -

      - Karlshamns Kombiterminal AB 556616-5659 100% - -

      - Karlshamn Tank Storage 556885-5224 50% - -

   - Karlshamnsfastigheter AB 556788-5160 100% - -

   - Kreativum i Blekinge AB 556545-4989 100% - -

Västblekinge Miljö AB 556198-1480 50% 2 2

Summa aktier i koncernföretag 162 162

NOT 15 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 21 19 70 92

Aktuell skattefordran - - 5 7

Immateriella omsättningstillgångar - - 5 4

Övriga kortfristiga fordringar 67 70 84 86

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 57 138 142

Summa kortfristiga fordringar 158 146 302 331

NOT 16 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Koncernkonto 75 86 164 138

Övriga bankkonto 2 2 64 52

Summa kassa och bank 77 88 228 190
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NOT 17 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående eget kapital 1 042 1 152 1 144 1 186

Årets resultat -7 -110 42 -42

Utgående eget kapital 1 035 1 042 1 186 1 144

 - varav resultatutjämningsreserv (RUR) 126 126

NOT 18 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Avsättning pensioner 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående avsättning pensioner inkl löneskatt 9 9 9 9

 - årets utbetalningar -1 - -1 -

 - förändring löneskatt - - - -

 - övrigt -1 - -1 -

Utgående avsättning inkl löneskatt 7 9 7 9

Aktualiseringsgrad % 99 99 99 99

Ingående avsättning företroendevalda (inkl 

löneskatt) 2 1 2 1

Nyintjänad OPF-KL - 1 - -

Utgående avsättning förtroendevalda 2 2 2 2

Summa utgående avsättning pensioner 9 11 9 11

KPAs överskottsfond

Ingående kapital 1 2 1 2

Utgående kapital 1 1 1 1

NOT 19 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Andra avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjutna skatter  -  - 79 67

Övriga avsättningar 5 9 24 30

Summa andra avsättningar 5 9 103 97

Uppskjutna skatter

Uppskjuten skatt* på temporära skillnader;

Byggnader och mark - - 19 15

Maskiner och inventarier - - 63 57

Underskottsavdrag - - -3 -5

Summa uppskjuten skatteskuld - - 79 67

* Använd skattesats 20,6% vid beräkning av uppskjuten skatt på temporära skillnader

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående avsättning 9 0 30 23

Årets avsättningar 1 9 11 12

Under året ianspråktagna belopp -5 - -17 -5

Summa utgående övriga avsättningar 5 9 24 30

I Kommunen består avsättningarna utav avsättning för deponi 5 mnkr (4 mnkr) som avser sanering 

deponi Hunnemara. 

Tillkommande avsättningarna i koncernen avser främst Västblekingen Miljö AB. Avsättning för framtida 

kostnader för sluttäckning av deponier på 30 mkr (39 mnkr) samt framtida behandlingskostnader för 

restlager 3 mnkr (4 mnkr). Då ägarandelen av bolaget är 50 %,  inkluderar balansposten för 

koncernen 50 % av dessa belopp, dvs 16 mnkr (21 mnkr)  
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NOT 20 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 150 155 2 691 2 255

Investeringsfond VA - 9 - 9

Övriga långfristiga skulder - - 2 3

Summa långfristiga skulder 150 164 2 693 2 267

Genomsnittlig räntebindningstid 4,68 0,02 3,67 3,02

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,91 2,05 1,05 1,10

Låneskuldens förfallostruktur

Lån som förfaller inom;

1 år - 155 517 368

2-5 år 100 - 1 396 1 441

5-10 år 50 - 807 471

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 150 155 2 720 2 280

Fördelning på långivare

Handelsbanken - 30 103 365

Nordea - - 3 3

Sparbanken - - 2 2

Kommuninvest 150 125 2 612 1 910

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 150 155 2 720 2 280

NOT 21 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 92 105 169 190

Kortfristig del av långfristiga skulder -  - 29 25

Förskott från kunder -  - 19 13

Moms och särskilda punktskatter 3 6 5 8

Personalens skatter och avgifter 22 26 25 31

Övriga kortfristiga skulder 8 5 25 24

Semesterlöneskuld 82 86 101 113

Upplupna löner 22 21 26 23

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 168 209 244 258

Summa kortfristiga skulder 397 458 643 685

NOT 22 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Ansvarsförbindelser pension 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 644 663 644 663

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 16 14 16 14

  Årets utbetalning -34 -32 -34 -32

  Övrig post - 3 - 3

  Förändring av löneskatt -4 -4 -4 -4

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner 

inkl löneskatt 622 644 622 644

Övriga upplysningar om pensioner

Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåttaganden redovisas den totala pensionsskulden till och 

med år 1997 som ansvarsförbindelse. RIPS 19 har använts för beräkning av pensionsskulden
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NOT 23 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Borgens- och andra ansvarsförbindelser 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Borgen för helägda koncernbolag;

 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 - -

 - Karlshamnsbostäder AB, borgen 1 046 976 - -

 - Karlshamns Energi AB (koncernen), borgen 496 258 - -

 - Karlshamns Hamn AB (koncernen), borgen 333 333 - -

 - Karlshamnsfastigheter AB 282 252 - -

 - Kreativum i Blekinge AB 2 -  -  -

Summa borgen för helägda dotterbolag 2 445 2 105  - -

Borgen för Västblekinge Miljö AB 41 40  - -

Kommunalt förlustansvar egna hem - -  - -

Borgen för NetPort Science Park AB 24 24 24 24

Utgående ansvarsförbindelser 2 510 2 169 24 24

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Övriga ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckningar  - - 6 6

Fastighetsinteckningar - - 207 205

Summa ställda säkerheter  - - 213 211

NOT 24 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Justering för ej likviditetspåverkande poster 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar, nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 93 129 238 244

Förändring avsättningar -6 10 4 10

Reavinst, försäljning materiella anläggningstillgångar -1 -1 -1 -1

Summa ej likviditetspåverkande poster 86 138 241 253

NOT 25
Upplysning om särrredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisningen finns tillgänglig hos;

 - Karlshamns Energi Vatten AB, tel 0454-818 00 www.karlshamnenergi .se

Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF §105, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner 

och regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommunivest ekonomisk förening har ingått 

likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 

har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 

fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 

Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 460 925 942 tkr och totala tillgångar till 460 364 563 tkr. Karlshamns kommuns andel 

av de totala förpliktelserna uppgick till 2 848 159 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 

859 320 tkr. 
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Redovisningsprinciper 
 

Den kommunala sektorns redovisning regleras av Lagen om kommunal redovisning 

(2018:597). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 

kommunsektorns redovisning. Avvikelser från rekommendationerna redovisas under respektive 

rubrik nedan. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 

investeringar och med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången reducerat 

med eventuellt investeringsbidrag. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras.  

 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och har en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 om principer för komponentavskrivning. Av beslutet 

framgår att komponentavskrivning ska tillämpas från och med 2014 samt att investeringsprojekt 

som påbörjats före 2014 men som fortfarande pågår 2014 ska omfattas av 

komponentavskrivning. 

 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar 

ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till. 

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar som består av flera komponenter med olika 

nyttjandeperioder delas upp och skrivs av var för sig. Mark och konstnärlig utsmyckning har 

obegränsad livslängd och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 

materiella tillgångar. En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader  
Stommar, grund 75-100 år 
Fasad, yttertak, fönster 30-80 år 
Värme, sanitet, kyla ventilation 20-50 år 
El, tele, styr- och övervakning 15-40 år 
Övrigt byggnader 20-60 år 

Markanläggningar 50-70 år 
Maskiner, tekniska anläggningar  5-25 år 

 Övriga inventarier 5-20 år 
Persondatorer och IT investeringar 3 år 
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Avvikelse från RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Enligt 

RKR R4 ska avskrivning ske från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Vår 

bedömning är att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens där 

avskrivning ska ske från anskaffningstidpunkten. 

 

Exploateringsverksamhet, redovisas i sin helhet som anläggningstillgångar. Enligt RKR R4 ska 

tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som 

anläggningstillgång. Övriga tillgångar som inte uppfyller kriteriet ska klassificeras som  

omsättningstillgång (avser tomtmark med avsikt att försäljas). Tomtförsäljning vid 

exploateringsområden reducerar investeringen istället för att intäktsföras vid försäljning vilket 

avviker från RKR R2. Redovisningsprinciperna kommer att ses över under kommande 

räkenskapsår. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar 

Följande avskrivningstider tillämpas; 

- Goodwill 5 år 
- Koncessioner 5-10 år 
- Balanserade kostnader för utvecklingsarbete 5 år 

 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när kommunen blir part i 

det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 

balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 

reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt 

väsentligt överförts till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 

förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört. 

 

Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring 

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Eventuella transaktionsutgifter 

kostnadsförs när de uppkommer. Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna till 

verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap 6-7§ LKBR. 

 

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring 

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella 

transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet. Efter första redovisningstillfället värderas 

tillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella nedskrivningar. Finansiella 

omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 

anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. 

 

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella 

direkta transaktionsutgifter periodiseras jämnt över lånets löptid. Efter första 

redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärdet medan 

långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
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Intäkter 

 

Skatteintäkter 

Kommunens redovisade skatteintäkt består av preliminära skatteinbetalningar som kommit 

kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga 

taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära 

slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKLs decemberprognos. 

 

Leasing 

Enligt RKR R5 ska leasingavtal klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. 

Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 

fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 

leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är ett 

operationellt leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 

redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen.  

 

Avvikelse från RKR R5 

Alla leasingkontrakt har behandlats som operationella i redovisningen vilket innebär att 

kostnaden har redovisats linjärt under leasingperioden. Arbetet med att skapa rutiner för att 

redovisa i enlighet med RKR R5 pågår. 

 

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med 

den löpande verksamheten betraktas och redovisas som extraordinära poster. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 

men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 

Extraordinära poster särredovisas på egna rader och jämförelsestörande poster särredovisas i 

not när de förekommer.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 19 och 

redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning. Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i den kommunala 

koncernen redovisas enligt K3. 

Pensioner intjänade före 1998, inklusive löneskatt, redovisas som en ansvarsförbindelse inom 

linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen. RIPS 19 har använts för beräkning av 

pensionsskulden. 

 

Avsättningar 

Som avsättning redovisas en legal förpliktelse som på balansdagen antingen är säker eller 

sannolik till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.  

 

Sammanställd redovisning 

Syftet med sammanställda räkenskaper är att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet 

och ekonomi och att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som möjliggör 

jämförbarhet mellan kommunerna. 
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I den sammanställda redovisningen ingår alla koncernföretag där kommunen har ett varaktigt 

betydande inflytande (minst 20%) eller om det har särskild betydelse för kommunens 

verksamhet eller ekonomi. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden;  

Räddningstjänsten Västra Blekinge, Cura Individutveckling samt Miljöförbundet Blekinge Väst 

ingår inte i den sammanställda redovisningen. Skälet till detta är att de ej har väsentlig 

påverkan. 

Vid förvärvstidpunkten upprättas en förvärvsanalys som ligger till grund för eliminering av 

kommunens aktier i de kommunala koncernföretagen. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då 

det betydande inflytandet erhålls. I förvärvsanalysen värderas identifierbara tillgångar och 

skulder inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av 

mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och 

anskaffningsvärdet. 

Konsolideringen sker i proportion till kommunens ägda andel av det kommunala 

koncernföretaget vilket innebär att enbart ägd andel av de kommunala koncernföretagens 

räkenskapsposter medtas i de sammanställda räkenskaperna. Mellanhavanden mellan 

koncernföretagen samt kommunen elimineras i sin helhet.  

 

 

Ord och uttryck  

 

tkr= tusentals kronor mnkr = miljontals kronor mdkr = miljarder kronor 

 
Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital verksamhetsmått i de kommunala bolagen. Utgörs av 

rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i 

förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  

 

Avsättningar ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt 

bestämd. 

 

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man 

kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 

(skulder, avsättningar och eget kapital). 

 

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar.  

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

 

Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  

samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 

 

Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 

 

FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
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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 2019 1,50 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat 

likvida medel.  

 

Konsolideringsgrad, andel av pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring 

eller egna förvaltade pensionsmedel. Summan av de förvaltade pensionsmedlen divideras 

med summan av pensionsförpliktelser. 

 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 

 

Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp 

som finansierats med offentliga bidrag. 

 

OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker. 

 

PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 

tidigare. 

Totala pensionsförpliktelser, summan av avsättning för pensioner ( inklusive särskild 

löneskatt) och ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser ( inklusive särskild 

löneskatt) 

 

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till vilka 

de hör. 

 

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 

förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen 

för de två senaste åren.  

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 

 

SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 

 

Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 

med nettoinvesteringar. 
  
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga. 

 

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet.  

 

Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 

Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 
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Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga 

skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 

 

Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och förråd), 

anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar). 

 

Verksamhetens resultat, innehåller skatteintäkter och statsbidrag men inte finansiella 

kostnader och intäkter. Fr o m 2019 ska vissa finansiella instrument bokföras till verkligt värde. 

Orealiserade vinster ska inte räknas med i balanskravsresultatet. Det saknas därför  krav på 

återställande vid negativt resultat som beror på oraliserade vinster.  

 

Årets resultat  skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen. 

 

Återlånade medel, skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Summan av pensionsförpliktelser minskas med 

summan av förvaltade pensionsmedel. 

ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 

 

Överskottsgraden mäter årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning. 

 

Överskottsmedel, överskott kan uppstå i en pensionsförsäkring. Överskottsmedel kan 

användas för exempelvis nya premier och indexering ( värdesäkring). Hur överskottet 

beräknas framgår av försäkringsavtalet 


