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Fö rva ltn i n gs be rätte lse

Sammanfattning

Ett tydligt fokus i den långsiktiga planeringen for framtiden är ett hållbart Karlshamn. lnför

2020 fanns kunskapen om de demografiska utmaningarna, ett ökat behov av välfärd, en

hög kostnadsnivå, att investeringstakten är hög och tillfälliga intäkter balanserat det

ekonomiska resultatet tidigare. Att balansera långsiktig hållbarhet och samtidigt

effektivisera i verksamheten ställer stora krav på medarbetare och ledare för att kunna

bibehålla en väl fungerande verksamhet.

Förutsättningarna inför 2020 var utmanande och kom att bli än mer utmanande när
pandemin blev en del av denna verklighet. Trots dessa tuffa utmaningar har

verksamheterna fungerat väl och nya arbetssätt här taglt form under året. Medarbetarnas

insatser har gjort omställningen till den nya vardagen möjlig och många verksamheter har

haft ett ansträngt år.

Verksamheternas arbete för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett positiva resultat vilket

syns i att den ekonomiska utvecklingen för 2020 är positiv. Kommunkoncernen redovisar 39

mnkr, där kommunens verksamhet lämnar ett resultat pä + 4 mnkr. Prognosen för
kommunen som lämnades efter oktober beräknades till -17 mnkr och det kan konstateras

att verksamheternas effektiviseringsarbete har gett resultat. Engångsintäkter (bidrag) som

kompenserar för merkostnader och sjuklöner i samband med pandemin har haft en positiv

påverkan på det ekonomiska resultatet för den kommunala verksamheten.

Det märks tydligt att hållbarhetsfrågor engagerar samtliga verksamheter i

kommunkoncernen och att perspektiven, ekologi, ekonomi samt social hållbarhet, blivit en

naturlig del i det dagliga arbetet. Hållbara energieffektiva lösningar bidrar som regel även till

långsiktig ekonomisk hållbarhet. lnom social hållbarhet görs flera medvetna vägval och

aktiviteter för att nå en bättre social hållbarhet som också kan ge ekonomiska effekter.

Arbetet med att integrera Agenda 2030 i styrningen kvarstår dock.

Utvecklandet av digitala självservicetjänster inom flera verksamheter pågår och har gett

positiva effekter under året.

Arets stora investeringar har varit Jössarinken, Emigranten 5, belysning och säkring av tak

och väggar i Hinsetunneln, gång- och cykelvägar, Mörrums skola, Asarums idrottsplats,

utveckling av torget, exploateringar av framtida bostadsområden och exploateringar för
näringslivssatsni ngar.

Utmaningar och mojligheter inför 2021 är att implementera en tillitsbaserad styrning med

fokus på hållbarhet och kvalitet, att sänka ambitionsnivån och förväntningarna till en nivå

som inryms i de ekonomiska förutsättningarna, att förvalta de nya arbetssätt som pandemin

möjliggjort och att behålla kompetens trots att verksamheten behöver effektiviseras.
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översikt över verksamhetens utveckling

mnkr
Kommunen
Verks am hetens i ntäkte r

Skattei ntäkter, utjäm n i n gs bid rag

Verksam hetens bruttokostnader
Ärrets resultat
Nettokostnadernas andel av s kattei ntäkter och
utjämnningsbidrag, %
Öve rs kotts g rad , o/o

Överskottsgrad i genomsnitt 5 år, %

Soliditet (%)

Soliditet, genomsnitt 5 år
Sol i d itet i n kl u s ive tota I a pe n s i o n sfö rp I i kte I s e r

lnvesteringar (netto)

Självfinansieringsgrad (%)

Långfristig låneskuld
Genomsnittlig låneränta, %

Skuldsättningsgrad, %

Borgensåtagande, mnkr
Antal månadsanställda (1 november)
Kommunfakta:
Folkmängd *

Kommunal skattesats *

Kommunkoncernen
Verksam hetens intäkter
Verksam hetens kostnader
Resultat efter finansiella poster
Ärrets resultat
Soliditet (%)

Soliditet, genomsnitt 5 år, koncern
Sol iditet i n kl us ive totala pens ionsförp li ktels er
lnvesteringar
Självfinans ierings grad (%)

Långfristig låneskuld
Genom s n ittlig låneränta, %

Antal anställda

2020 2019 2018 2017 2016

408
2 013

-2 323
4

432
1 935

-2291
-7

510
1 890

-2 366
-110

105
-5,80/o

-o,90/o

620/o

65%
45o/o

150

62,70/o

155

2,O5

62
2 169
3 247

521
1 819

-2220
27

32 200
22,21

2017

495
1 751

-2148
16

32 130
22,21

2016

100

o,20/o

-o,70/o

59o/o

64o/o

44o/o

236

78o/o

250
0,78

70
2 785
3 038

1 088

-2776
39

39
24o/o

27o/o

22o/o

636
55o/o

2952
o,87

3 351

'101

-o,40/o

-0,70/o

65o/o

65o/o

47Vo

196

4,00/o

150

0,91

54
2 510
3 102

1 252
-2 884

42

42
26%
29o/o

23o/o

656
39%

2 693
1,05

3 482

99
1,5Yo

o,go/o

660/o

66o/o

48o/o

116

127,60/0

185
1,96

51

1 966
3 203

99
o,go/o

1,20/o

66o/o

67o/o

47o/o

46

239,1%

213
1,80

52
1 663
3 239

32 402
21.76

2020

32 473
21,76

2019

32 330
22,21

2018

1 166

-2 822
-42

-42
27o/"

23o/o

456
55o/o

2263

1 088
-2 586

85

73
29Yo

998
-2 489

48
40

31o/o

25o/o

504

66"/o

2 113

26"/o

297
84o/o

1 957

3 550 3 466 3 456

1) Skatteväxling kollektivtrafik -45 öre
2) Definitioner av nyckeltal framgår av avsnitt "ord och begrepp""
3) Kommunkoncernen inkluderar förutom Kommunen även koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB samt 50% utav Västblekinge Miljö AB.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på +39 mnkr (42 mnkr) efter finansiella poster för
verksamhetsåret 2020 vilket är 3 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Kommunens resultat uppgår till +4 mnkr vilket är bättre än föregående års resultat på
-7 mnkr. Trots ett bättre resultat 2020 kvarstår behov av effektiviseringar för att klara
budgeterat resultat på 1 procent av skatter och bidrag 2021.

5



Kommunkoncernen (organisation)

Karlshamns kommun har 9 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision. Kommunens

verksamhet är indelad i fem förvaltningar och 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 EnergiAB inklusive Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi

Vatten AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inklusive Karlshamn

KombiterminalAB, Kreativum i Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB. Koncernen

Stadsvapnet i Karlshamn AB bildades 1997 och ägs till 100 procent 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 iföljande
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.

Stadsvaonet
iKarlshaånAB

. Utbildnings- . Nåmnd
nämnd för arbete

och vålfård

. Teknik- och
fiitidsnämnd

' BYggnads-
nämnd

. Kommun-
styrelse

. Kulturnämnd

Karlshamrp
fasffgheterAB

Karlshamn
EnergiAB

lGrlshamns
Hamn AB

Kadshamm-
bosEderAB

Kreatfuum i
BlekingeAB

Råddningstiänsten
Våstra Blddnge

Miliö6öundet
BEkinseVäst

Västbleldnge
MiröAB

Cura
indtuidutveckling

Ägarandel roofr

Ägarandel roo%

Ägarandel roo%

Ägarandel roo%

Ägarandel rooX

Ägarandel 57,8%

Ägarandel 5o,8*

Ägarandel 5o%

Ägarandel zo%

. Omsorgs-
nåmnd

+ t_
{

I
I

Kommun-
direktör
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Nämnder

Korhmun-
fullmåktige

R3 is!6nörcrförmyndamåmnd

Valnåmod

lbmmunstpelse

Utbildnings- Förvaltning
förvaltning för aöete

och välfärd

Omsorgs-
förvaltning

Samhälls-
byggnads-
förvaltning

Kommun-
lednings-
förvaltning



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
samhällsbvqqnadsförvaltni noen.

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, försörjn ingsstöd och
introduktion.
LSS, utredning och beslut samt insatser till
människor med funktionshinder.

Frän och med 1

september 201 7 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 och resurs
samt hälso- och siukvård.

Karlshamns kommun
tillämpar inte Lagen om
Valfrihet (LOV)

Utbildningsnämnden Nämnden ansvarar för förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola, vuxenutbildning och Lärcentrum

Fyra grundskolor
(Montessori, Thoröns,
Aryds friskola och
Walldorf ) samt
tre förskolor (Montessori,
Walldorf och
föräldrakooperativet
Tummetott).
I Karlshamns kommun
finns en privat utförare,
Gymnasieskola; Fria
Läroverken.

Kulturnämnden Nämnden ansvarar för kommunens kultur,
bibliotek och musikskola

Teknik- och
fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för Tekniska verksamheten
med gata, trafik, maskin, park, marin samt fritid,
fritidsgårdar, förvaltningsledning och
proiektkontor

Byggnadsnämnden Stadsbyggnadsavdelning exklusive mark och
exploatering och miljö. Nämnden är
myndighetsnämnd enligt plan- och bygglagen
och andra författninoar

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
laqstadqade val.

Kommunrevision Den kommunala revisionens uppdrag anges i

kommunallagen och God revisionssed i

kommunal verksamhet. Den övergripande
revisionsuppgiften är att granska om
verksamheten följer och uppnår
kommunfullmäktiges beslut och må|, 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 företaqen.
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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 iförhållande 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 må1.

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
utvecklinq i sina verksamheter.

Karlshamnsfastigheter AB
(KAFAB)

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
svfta till att främia kommunens utvecklino.

Karlshamn EnergiAB
(KEAB)

Karlshamn Energi AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen
Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Karlshamn EnergiVatten 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 självklara valet när hushåll och
företag i regionen väljer energi och bredbandslösningar. Affärsid6n är att
skapa enkla, prisvärda och kundnära lösningar med starkt fokus på
hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och
service.

Bolag Verksamhet
Karlshamn Hamn AB
(Hamnen)

Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn
Tank Storage (ägs till 50o/o av Karlshamns Hamn AB samt 50% av
Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn KombiterminalAB (ägs till
100%). Bolagets affärsidö 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. Företaget har sin
största och mest betydelsefulla verksamhet inom segmenten petroleum-,
bulk- och skoqsprodukter samt enhetsgods (RoRo och container).

Karlshamnsboståder AB
(KABO)

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 erbiuda hvresoästerna möiliqhet till boinflvtande.

Kreativum i Blekinge AB
(Kreativum)

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
(vMAB)

Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in,

samordna, hantera och behandla avfall från kommunerna ivästra Blekinge,
Karlshamn, Olofström och Sölvesborq.
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Händelser av väsentlig betydelse under
verksamhetsåret

Påverkan av Govid-l9
Den 1 1 mars 2020 aktiverade kommundirektören krisledningsstaben till följd av Covid-19
Samtidigt aktiverades även Krisledningsnämnden.

Under pandemin har ett mycket gott samarbete visats både inom och mellan förvaltningar,
bolag och över huvudmannaskapsgränser. Vidare har pandemin visat att fokusering har
skett på ett förtjänstfullt sätt och många och nödvändiga beslut har fattats med kort varsel
for att styra och stödja organisationen genom krisen. Chefer och medarbetare har gjort ett
fantastiskt arbete under den pågående pandemin för att så långt det är möjligt kunna
bedriva verksamheten under normala former.

lnitialt i pandemin hade Blekinge och Karlshamn förhållandevis få fall av Covid-19. Under
senare delen av hösten har det varit stor allmän smittspridning i Blekinge vilket också har
drabbat Karlshamn. Trots det drojde det till december innan det första fallet kom inom
särskilt boende. Ett coronateam har varit aktivt inom omsorgen stora delar av året.

Planering och åtgärder for att möta konsekvenserna har dock inneburit ökade kostnader
och därigenom negativa konsekvenser när det gäller budget och kvalitetsarbete i nämnder,
bolag och förbund. Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits
på framtiden, tillsyner har behovsanpassats osv. Förebyggande arbete med smittskydd,
utbildning, information, lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det
vardagliga arbetet.

Covid-19 har inneburit att den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån ett
politiskt, verksamhets-, administrativt- och ett medborgarperspektiv. Digitala möten har fått
ett uppsving och inom omsorgen ses utveckling framförallt for möten mellan brukare och
anhöriga. Verksamheten har fått tillgång till flera surfplattor där personal från Kreativum har
utbildat personalen i att hantera olika kommunikationsvägar för digitala möten. Dock
konstateras efter genomförd utvärdering på gymnasiet (elever och lärare) att ordinarie
undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas med digitala ur ett kvalitativt
perspektiv, även om man kan genomföra en hel del digitalt.

För den administrativa verksamheten är den största skillnaden att många följt
rekommendationen att jobba på distans. För att detta ska vara möjligt har det krävts ny

teknik, digitala möten och bärbara datorer etc. Arbetssättet kommer troligen att bestå till
viss del även efter det att verksamheten återgått till normalläge. Digitala möten och
utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val, vilket redan tydligt märks, samtidigt
som det är ett tids- och kostnadseffektivt val.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de olika verksamheterna. Flera
verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader för
personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika
insatser och kommunledningsförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet
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tillskjuts statlig ersättning för sjuklönekostnader och har erhållit ersättning for merkostnader
avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner. Nettoeffekten av
ersättningar och utökade kostnader är positiv för de kommunala verksamheterna, då
ersättningar och bidrag som är relaterade till covid-19 är högre än kostnaderna.

I likhet med SKR, som numer lämnar scenario för konjunkturen och skatteunderlagen,
arbetar även de olika verksamheterna med sina prognoser utifrån scenarion eftersom det
råder osäkerhet och historiska datatrender saknas.

För KEAB, KABO och Kafab har pandemin inte påverkat i större omfattning mer än att
projekVu nderhå I I s projekt försen ats el ler se nare lagts.

Pandemin har påverkat Karlshamns Hamns terminalhantering kraftigt. Detta kompenseras
till delar av intäkter för lagerhållning av olja.

Efter att Kreativum stängde för allmänheten i mars har personal till stora delar hyrts ut

under perioden mars-augusti som vikarier till verksamheter inom Karlshamns kommun där
det fanns behov på grund av läget med pandemin.

Kommunen
Under året har fokus ökat på budget 2020,2021 och planperioden 2022-2023 på grund av
att kommunens driftkostnader inte balanserar mot budget. De anpassningskrav som
beslutades var svåra att nå för 2020 och även i ett längre perspektiv har kommunen stora
ekonomiska utmaningar. Utfallet 2020 är ett överskott på 4 mnkr och en positiv

budgetawikelse på 6 mnkr.

Delar av kommunen har under året ställt om för att bistå verksamheter som under
pandemin varit extra utsatt och tvingats prioritera arbetsuppgifterna annorlunda.
Samarbetet har fungerat väl och förhoppningen är att denna erfarenhet kommer att stärka
kommunen på sikt.

Planen för omstrukturering av gruppbostäder enligt LSS, från fyra till sex lägenheter per

bostad, har inte följts då ombyggnationer har försenats av olika anledningar.
Omstruktureringen fortsätter under är 2021, men forväntas ge effekter forst år 2022.

Organisations- och nämndsförändringar
De två tidigare nämnderna inom utbildningsverksamheten (Nämnden för barn, ungdom,
skola samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) är från och med 2020
sammanslagna till en gemensam utbildningsnämnd.

Kulturnämnden ansvarar från och med 2020 även för Musikskolans verksamheter

Teknik och fritidsnämnden ansvarar från och med 2020 även för fritidsgårdar
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Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår från och med 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen
i Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fritid/evenemang, Fritidsgårdar och
Östersjöfestivalen.

lnför 2Q21 har Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen slagits
samman. Genom sammanslagningen förväntas den nya förvaltningen, Kommunstyrelse-
förvaltningen, kunna samordna service- och stödfunktioner annorlunda i framtiden.

Bolagen
KEAB har färdigställt ett antal bredbandsprojekt under året. Utredningen av Framtida
Vattenforsörjning är nu i full gång med bland annat kapacitetsberäkning och vägval av
teknik. lnom Värme har projektet påbörjats for att installera en ny panna baserad på bioolja
iNorra nätet.

KABO har en stabil ekonomi, ett välunderhållet bestånd, välmående medarbetare och gott
renommÖ. Under året har flera digitala kanaler införts för hyresgäster att kommunicera
genom.

För Hamnen har året präglats av pandemin, världsmarknadsläget och konjunkturcykler, där
oljan fick högkonjunktur, export av sågade produkter ökade kraftigt medan andra
verksamheter gick ned. Över tid ökar omsättningen genom ett breddat tjänsteutbud på

skogsprod ukter, ökande intermodaltrafik och projekthantering. Järnvägstrafik via
Sidenvägen till Kina har etablerats under året. RoRo-projektet (avlastningsmetod) gör att
hamnen kommer att kunna ta större fartyg med rullande gods.

KAFAB har haft ett turbulent år. Affärsid6n är reviderad, en ny affärsplan med strategiska
vägval och mål antogs i början av året och nya styrdokument är upprättade. Under
november 2019 tillsattes en ny styrelse; tillförordnad VD tillträdde mitten av oktober och
översynen av verksamheten har fortsatt. Under året har KAFAB arbetat med olika insatser
för att minska det ekonomiska underskottet. Fastighetsbeståndet exklusive Emigranten ska
kunna visa på positiva siffror från år 2021. Byggstart av huskropp Emigranten 1 påbörjades
i september 2020 och beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022.

Kreativum startade året med växande besöksstatistik och ökat antal konferensbesök. Under
de första två månaderna hade Kreativum fler allmänbesökare än på flera år. Genomförda
konferens- och gruppbokningar var i fas med målsättningar och bokningsläget för första
halvåret var långt över tidigare års bokningar. Den globala pandemin slog sedan undan
fötterna för verksamheten och i mars stängde Kreativum dörrarna för allmänheten. Under
hösten 2020 päbörjades genomförandet av några av de akuta ersättningsinvesteringarna i

verksamheten.

Händelser av väsentlig betydelse efter
verksamhetsårets slut
Pandemin fortsätter vilket innebär fortsatta svårigheter att planera åtgärder för att möta
konsekvenserna. Aven prognosarbetet försvåras och utvecklingsarbete försenas inom vissa
verksamheter till foljd av nödvändiga omprioriteringar.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
ldentifierad risk Beskrivninq Hantering av risk
Omvärldsrisk
Demografioch åldrande
befolkning

ökat tryck på omsorgs-
verksamheten.

Ökad försörjningsbörda då allt
färre i arbetsför ålder ska
försörja de som inte är i

arbetsfor ålder.
Siunkande skatteunderlag.

Kommunen ska vara ifas med
utbyggnaden av äldreboenden
och utveckling av ordinärt
boende.

Aktivt arbete med intentionerna
i visionen Karlshamn 50.000.

Brist på arbetskraft Svag befolkningstillväxt i

Blekinge innebär problem att
rekrytera personal inom både
offentliq och privat sektor.

Se kom petensförsörjn ing u nder
verksamhetsrisk.

lntegration Lyckad integration är en
förutsättning och en viktig
faktor för att minska
kompetensbristen
som bedöms uppstå ioffentlig
sektor kommande år.

Medvetenhet om vikten av, och
sambanden kring, integration
och att kommunen med flera
har ett långsiktigt behov av att
lyckas. Aktivt samarbete inom
organisationen och den
geografiska regionen.

Verksamhetsrisk
Kompetensforsörjning Allt svårare rekryteringsläge

inom många yrkeskategorier
som det råder generell brist på
inom den offentliga sektorn.

En kompetensförsörjn ingsplan ät
framtagen för Karlshamns
kommun vilken innehåller
strategiska utvecklingsområden

Finansiell risk
Ränterisk I nom 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 17 procent av totala
låneskulden. Låg
genomsnittsränta.

Bedömning görs vid varje
omsättning av lån samt
nyupplåning så att det blir en
balans på förfallotidpu n kter
samt bunden/ rörlig ränta.
lnvesteringsplaner tas fram för
bolag och kommun.

Finansieringsrisk Kommunkoncernens låneskuld
är relativt hög vilket kan
innebära en risk för att hamna i

en situation där det skulle
kunna blisvårt med
nyupplåning. Kommunens
andel av lånen är låg men
kommunen har ett stort
borqensåtaqande.

Samplanering och prioritering
av de investeringar som
behöver göras. Anpassningar
och effektiviseringar i syfte att
få positiva ekonomiska resultat.
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Omvärldsrisker
Det mesta, både globalt och i Sverige, har präglats av smittspridningen av Covid-19 och det
har stundtals svängt snabbt och tvingat fram nya sätt att anpassa sig, bedriva verksamhet
och medfört en betydligt snabbare digitalisering än om pandemin inte kommit. Hoppet står
till det vaccin som tagits fram och att massvaccinering påbörjats. Den stora osäkerheten
har inneburit svårigheter att planera långsiktigt vad gäller exempelvis verksamhet,
investeringar och bemanning samt ta fram ekonomiska prognoser.

Produktionen i näringslivet föll kraftigt under våren. En stor del av nedgången har dock
återhämtats inom industrin medan tjänstesektorn har haft det kämpigare. Försäljningen
inom detaljhandeln ökade i de flesta län tredje kvartalet 2A2A jämfört med motsvarande
kvartal förra året. För Blekinges del var ökningen + 4,4 procent medan genomsnittet i riket
var + 1,8 procent. Kortsiktigt har konjunkturen försvagats men i ett lite längre perspektiv,
från och med 2022 förväntas en starkare konjunktur.

Företagen i Karlshamns närhet är exportberoende och påverkas därför direkt och indirekt
av tillväxten i omvärlden. För kommunens del märks detta genom ökad arbetslöshet vilket
leder till ökat behov av försörjningsstöd och minskade skatteintäkter.

För att upprätthålla den kommunala servicen beslutade kommunfullmäktige om en
skattehöjning med 0,57 procentenheter från och med 2021 vilket ger cirka 40 miljoner
kronor per år 2021-2023 i ökade skatteintäkter.

Lyckad integration är en förutsättning och en viktig faktor för att minska kompetensbristen
som bedöms uppstå i offentlig sektor kommande år. En annan positiv effekt är att det skulle
innebära minskad kostnadsutveckling vad avser försörjningsstöd. Ett väl utvecklat
samarbete mellan kommuner, regioner och stat är avgörande för att detta ska uppnås.

Samtidigt finns det brist på arbetskraft inom andra områden. En högre andel äldre
befolkning i Blekinge än genomsnittet i riket innebär ökat behov av personal inom denna
verksamhet alternativt att utveckla arbetssätt och digitalisering. Andelen av
befolkningen som är i arbetsför ålder krymper vilket innebär att försörjningsbördan ökar.
Försörjningsbördan sätter befolkningen i relation till hur många som arbetar mellan 20-64
år.
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Befol kn i n gsstru ktu r och befol kn i ngsutveckl i n g
Källa: SCB, statistiknyheter 2021 -02-22

Vid årsskiftel2020l2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige. Under året ökade

befolkningen med 51 706 personer, vilket var den minsta folkökningen sedan 2005 och

nästan en halvering jämfört med folkökningen året före. Att folkökningen var lägre än

tidigare berodde både på en minskad naturlig folkökning och på att invandringsnettot var
lägre. Antalet invandrare under 202Q var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler
utvandrade än året före. Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under 2020.

Antalet personer som flyttade till Sverige och blev folkbokförda var det lägsta på 15 år. Det

var en större minskning av män än av kvinnor.

Födelseöverskottet har minskat med 41,9 procent. Den minskade naturliga folkökningen

beror nästan helt på att antalet döda ökade med 10,5 procent (9 358 dödsfall) jämfört med

året före. Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noteras 7,9 procent fler
döda. Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019.

Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noterar samtliga län utom

Västerbotten fler döda under förra året.

Antaldöda Genomsnitt
2015-2019

Differens i

,* Pl-gcen_t
4,1

7,9

2020

Blekinge län

Sverige

Befolknings-
utveckling Blekinge

2020 2019
Förändring Förändring

19-20 %
2018 2017

1 723

90 962

1 794

98 124

Under 2020 ökade folkmängdeni 17 av 21\än och i 167 av 290 kommuner. Blekinge län

hade den största befolkningsminskningen i relativa tal. Där minskade befolkningen med 550
personer eller 0,3 procent. Av Blekinges kommuner är det enbart Sölvesborg som ökat

medan Karlshamn minskade med -71 personer fl|32 402 invånare.

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Olofström

Ronneby

Sölvesborg

Karlshamns
utvecktir,rg

Födelseöverskott
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flyttningsöverskott
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32200
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Andelen personer med utländsk bakgrund var 18,1 procent iKarlshamn (17,8 procent

2019)jämfört med 25,9 procent för riket (25,5 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 komm un är 44,3 år jämfört med Blekinge 43,6 år och 41 ,4 är tör
riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,4 år och Karlskrona

lägst med 42,3 är. Ronneby ligger pä 43,7 är.

Förändring i åldersgrupper 201231jämfört med 191231
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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 mol22
procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (55 procent mot 58
procent).

Aldersfördelning Karlshamn
201231

3%

Aldersfördelning, Riket, 191231
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Arbetsmarknad
Under fjärde kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i riket i åldern 15-74 år till 67,1
procent, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år
Andelen arbetslösa ökade med 1,6 procentenheter och uppgick till 7,9 procent. Ökningen
var störst bland personer i åldern 15-24 år samt utrikes födda.

Det syns en viss återhämtning på arbetsmarknaden under fjärde kvartalet 2Q20 men
samtidigt är arbetsmarknaden fortfarande dämpad jämfört med forsta kvartalet 2020 dä
effekterna av covid-19 ännu inte hade fått något större genomslag på den svenska
arbetsmarknaden.

Vid utgången av december 2020 fanns det 1 682 personer i öppen arbetslöshet eller
åtgärder i Karlshamn. Antalet arbetslösa är fortsatt högt jämfört med före finanskrisen 2009

Diagram: Antal personer i öppen arbetsl(tshet eller åSiirder Karlshamn. Källa: SCB/Arbetsförmedlingen

Källa: Region Blekinge, Rapport Covid-19:s påverkan på ekonomin, 2101 15

Ungdomar har drabbats hårt av den pågående coronakrisen. 101 fler ungdomar i Blekinge
län var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen idecember jämfört med året
innan. Vid utgången av december 2020 fanns det 298 personer mellan 18-24 år i öppen
arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.
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Källa: SCB/Arbetsförmedlingen samt Region Blekinge, Rapport Covid-19:s påverkan på
ekonomin, 210115
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Bostadsmarknad
Behovet av prisvärda bostäder för yngre är fortsättningsvis stort i Karlshamns kommun och

privata initiativ har resulterat i nya hyres- och bostadsrätter i våra tätorter. Medan privata

aktörer planerar och bygger i attraktiva, marknadsmässigt anpassade lågen har

Karlshamnsbostäder satsat på att planera i våra mindre orter vilket skapar nödvändig

balans på bostadsmarknaden och bidrar till att utveckla landsbygden. Karlshamns

kommuns vision "Karlshamn 50 000' innebär att större exploaterings- och planeringsprojekt

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

Andel och antel lågenheter efter hustyp år 2018 Andel och antal lägenheter efter upplåtelseform år 2018
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Betydande avtal och regelföränd ringar
Betänkandet Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som

kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt.
Förslaget till en ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Från och med 1 januari2021 skärps kraven i Lagen om offentlig upphandling (LoU)

gällande redovisning av statistik samt efterannonsering av upphandlingar även for mindre

belopp.

Hållbarhet

Agenda 2030
Ar 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala målen för
hållbar utveckling.

Många kommuner och regioner funderar idag på hur Agenda 2030 kan integreras i

styrningen. Lokala och regionala aktörer har en nyckelroll där kommuner och regioner har

ett samordningsansvar. Målen är globala men lösningarna behöver vara lokala.

RKA (Rådet för utvecklingen av Kommunala analyser) har tagit fram ett urval av nyckeltal

som stöd kommuners genomförande av Agenda 2030. En sammanställning av Karlshamns

resultat redovisas i bilaga.
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Social hållbarhet
Kommunens Folkhälsopolicy antogs av kommunfullmäktige hösten 2017 och gäller mellan
2018-2023. Att arbeta för en god och jämlik hälsa samt att erbjuda kommunens invånare
det stöd och den hjälp de behöver, är fortsatt prioriterat. Hela organisationen, politik och
verksamhet ska ta ett gemensamt ansvar for att folkhälsoperspektiven inte glöms bort i

planering och genomförande. Följande tre fokusområden har valts ut, psykisk hälsa,
hälsofrämjande miljöer / levnadsvanor samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Under 2020 har flera utvecklingsarbeten pågått inom de strategiska utvecklingsområdena.
Barn och unga är i fortsatt fokus och fyra exempel följer.

Kommunövergripande insats för att stärka kunskaperna kring våld i nära relation. Våld mot
kvinnor är ett folkhälsoproblem, i våra arbeten möter vi våra invånare och kommunen
behöver i alla dess verksamheter ha grundläggande kunskap att hantera tecken på

våldsutsatthet. lnsatsen fortgår under 2021.

Barnkonventionen blev lag 1 jan 2020 och kommunen har sedan dess arbetet med att
utveckla strukturer för arbetet. Ett barnrättsnätverk har skapats som gemensamt har drivit
arbetet. Syftet med arbetet är att kommunens planering och beslut ska innefatta ett
tydligare barnperspektiv och att barnkonsekvensanalyser ska användas i högre
utsträckning for att säkerställa barnperspektivet beaktas.

Kommunens föräldrastöd har utvecklats och stärkts genom föräldrastödsmodellen ABC.
Behovet av föräldrastöd har varit stort och fler foräldrar och vårdnadshavare behöver stöd
Genom att tidigt stödjas iföräldrarollen stärkts relation mellan föräldrar och barn som är
gynnsam för barnets utveckling.

Kommunens förebyggande arbete har utvecklats och målet är att upptäcka unga som
riskerar att hamna i utanforskap, missbruk och kriminalitet eller annan form av psykisk
ohälsa i ett tidigare skede. Kommunens öppenvård har utökats med ett ungdomsteam som
kompletterar fältgrupp i det förebyggande och främjande arbetet.
Detta har resulterat i att fler unga i risk- och missbruk får rätt stöd och behandling, samt
bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning.

Ett jämställdhetsmått är andel av antal dagar vad gäller uttag av föräldraledighet och tillfällig
föräldrapenning för vård av barn (VAB) fördelat på män och kvinnor. Män tar ut 29,5
procent av föräldraledigheten vilket motsvarar en placering bland de 50 procent mittersta
kommunerna. Motsvarande uppgift för tillfällig vård av barn är 36,6 procent av antalet dagar
vilket ger en placering bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Fritidsgårdsverksamheten erbjöd en mer omfattande sommarverksamhet än vanligt för
många barn och unga. I detta arbete har foreningslivet kunnat hjälpa till. En positiv effekt är
fler nya samarbeten och nya arbetsmetoder som är spännande att bygga vidare på inför
framtiden. Fritidsverksamheten har därmed kunnat bedriva en meningsfull verksamhet trots
pandemin och samtidigt bidragit till social hållbarhet.

KABO arbetar med social hållbarhet gällande trygghet och inkludering. Daycamp, som är
ett sommarkollo för barn och unga som är boende hos bolaget, har genomförts med positiv
respons. Det bosociala arbetet erbjuder även utbildning och lärande för hyresgästerna i
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ämnet "bo i hyresrätt". Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- och
vuxenskolor för att erbjuda praoplatser, praktikplatser och lärlingsplatser. Samverkan sker
även med arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter för att skapa praktikplats i

kombination med språkutveckling.

Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0
't5,0

10,0

5,0

0,0

16,0

't4,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

lnvånare 25-64 är med eftergymnasial
utbildning, andel (%) 201 9

Elekinqes kdshamn kdskrona tiknande Olotstöm
kommunil kodmuner,

(ovåsl medel)

lnvånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå,
andel(%) 2019

ll h llilI
glåkingeg

Ekologisk hållbarhet
ldag står inrikes transporter för cirka 40 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser
Utsläppen har under 2010-talet börjat minska och ligger idag i nivå med 199O-talets, men

bryter man ner det per transportslag visar det sig att utsläppen från lastbilar har ökat med

över 30 procent sedan 1990. Denna negativa trend går stick i stäv med Sverige klimatmål
att minska utsläppen med 80 procent fram till 2030, en ekvation som inte uppnår jämnvikt

utan radikala förändringar.

Ett sätt att närma sig dessa mål och minska den negativa trenden är att samlasta gods.

Den samordnade varudistributionen i Karlshamns kommun som startade i maj månad har

bidragit till ett bättre och effektivare godsflöde och dessutom har mängden utsläpp per

transporterat ton minskat rejält. Det har inneburit en halvering av körsträckan och en

minskning av koldioxidutsläppen med 59 %. Den positiva miljöeffekten förstärks om fler
varugrupper läggs till i samordnad varudistribution.

En pilotstudie med att ha två stycken microterminaler på Österslättsskolan och Östralycke
påbörjas mars 2021 vilket kommer att minska transportsträckan med ytterligare 31 procent
jämfört med om transporten sker hela vägen till respektive enhet med den lastbil som kör
från d istri butionscentralen.

Karlshamns Hamn bidrar genom att varor som kommer på tåg och skeppas ut på båt är ett
miljömässigt bra sätt att transportera varor på.

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen uppgår till 53 procent och 61,5 procent av
kommunens bilpark drivs av fossilfritt bränsle vilket placerar oss bland de 25 procent bästa
kommunerna.

Om man ser till den geografiska kommunen däremot så är andelen miljöbilar avsevärt
lägre, endast 15 procent (2019). Den genomsnittliga körsträckan med personbil är i

jämförelse med övriga kommuner relativt låg (2019 års mått) och har varit så de senaste
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åren vilket skulle kunna tyda på att kollektivtrafiken fungerar väl men pandemin har
sannolikt påverkat nyttjandet av kollektivtrafiken negativt.

Nybyggnation av torgpaviljongen pågår. Delar av den gamla byggnaden, bland annat
trappa, kaklad vägg och källarplan bevaras och kommer att återanvändas.

Ekonomisk Hållbarhet
Kommunen har fått så kallade gröna lån beviljade av Kommuninvest till sina energieffektiva
satsningar på ny ishall och skola i Mörrum. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett
mer hållbart samhälle och kan beviljas både för ekologiska och sociala investeringar.
lnvesteringar som minskar klimatpåverkan genom förnybara källor och energi-
effektiviseringar uppfyller exempelvis kriterierna for gröna lån. Kommunens smarta
energilösningar genom bland annat återvinning av energi och satsningar på solceller
påverkar såväl miljö som ekonomi positivt. Gröna lån innebär även bättre pris på lån med
löptid över tre år.

KAFAB har färdigställt ett större energibesparingsprojekt på Halda

KEAB genomfor utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och cyklar. Det finns nya
energitjänster lanserade såsom solceller och laddboxar. lnom Vatten har förbättringsprojekt
påbörjats med digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö reningsverk, utbyte av
pumpstationer, ombyggnad och driftsättning av biogasanläggning osv

KABO - Bolaget är i slutfasen av EPC-projektet (energibesparande projekt) som syftar till
att sänka energiförbrukningen med 17 o/o.

Hamnen har ett bra, långsiktigt miljöinvesteringsprogram med solceller som kommer att stå
färdigt 2021. LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen. lnom
kommunen pågår det utbyte av vägbelysning till LED-belysning med syfte att ge både en
ekologisk- och en ekonomisk effekt.

Verksamhetsrisker

Kompetensförsörining inom kommunkoncernen
Karlshamns kommun har tagit fram en kompetensförsörjningsplan, detta mot bakgrund av
det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier som det råder generell brist
på inom den offentliga sektorn. Demografin i Karlshamns kommun visar att andelen äldre
och barn ökar vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Behovet av
kompetenta medarbetare är alltså stort.

Det finns ett flertal undersökningar, bl.a. lSM, Kairos Future, YPAI, som visar att faktorer
som bra chef, trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och möjlighet till
återhämtning är några av de viktigaste kraven for att man som medarbetare ska trivas och
vilja stanna och utvecklas på sin arbetsplats. Liknande undersökning har gjort i Karlshamns
kommun, och resultatet av denna visade på samma faktorer.
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För att vara en attraktiv arbetsgivare, och utifrån de faktorer man anser avgörande för att
man ska trivas på en arbetsplats, har Karlshamns kommun valt att arbeta med följande
strateg iska utvecklingsom råden ; ledarskap, arbetsm iljö, anstäl I ningsvi I I kor och

arbetsinnehåll. Utvecklingsområdena syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla

medarbetare.

Finansiella risker
Periodisering har skett om inget annat anges.

Arbetet med att minska kostnadsnivån samt sänka investeringsnivån genom

omprioriteringar pågår. Som en del i detta arbete har det inom kommunkoncernen
genomförts en riskanalys inkluderat prioritering av de investeringsprojekt som planeras

Resultatet av detta arbete är att borgensramen sänkts bland annat till följd av att
investeringsprojekt senarelagts.

Då det i kommunsektorn och i omvärlden generellt tyder på att de kommande åren innebär

lågkonjunktur, som i sig är en utmaning för verksamheten, är det mycket viktigt att de

åtgärder, anpassningar och prioriteringar som kommunkoncernen nu arbetar med lyckas så

att läget inte försämras ytterligare.

Kommunen
För 2020 är resultatet budgeterat till minus 2 mnkr. Budgetawikelsen är +6 mnkr, vilket
fordelar sig med -50 mnkr på nämnderna och +56 mnkr på finansforvaltningen.

Kommunen befinner sig i ett mycket kärvt ekonomiskt läge de närmsta åren vilket innebär

att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk balans. Samtidigt finns det ett stort
investeringsbehov både inom kommunen men även i de kommunala bolagen och
förbunden.

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

genomsnitt under senaste femårsperioden.

Kommunen behöver förändra och utveckla sina verksamheter for att kunna minska sina

kostnader. Det ökade trycket på utbyggnad och förändring av vissa verksamheter, framför
allt inom förskola och skola men även inom LSS i kommunen, påverkar även behovet av

investeringar i nya verksamhetslokaler.
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Kommunens skuld, nettoinvesteringar och resultat i kronor per
invånare 2016-2020
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Kommunkoncernen
I kommunkoncernen finns ett stort behov av investeringar kommande år.
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling
där pandemin har satt sina spår. Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp
gällande smittspridning men också av hur väl bolagets nya inriktning tas emot.

KAFAB fullföljer byggnationen av projektet Emigranten för att skapa förutsättningar för
näringslivet att växa i Karlshamn. Projektet kalkylerar med en lönsamhet först efter 5-6 år

Likviditet och solid itet

Kommunkoncernen
Soliditeten i kommunkoncernen uppgick per 31 december 2020 fl|24 procent vilket är en
minskning jämfört med foregående år (26 procent). Försämringen av soliditetstalet är
hänförlig till att investeringar finansierats i högre grad med extern finansiering än eget
kapital. Soliditeten är lägre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för
kommunkoncernen.

Kommunen
Kassalikviditeten i kommunen har ökat 2020 jämtört med 2019 och uppgår till 28 procent
(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 34 procent. Semesterlöneskulden inkl. okompenserad övertid har
ökat med ca 3 mnkr, frän 82 mnkr 2019 till 85 mnkr 2020. (inkl po-pålägg).
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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 59 procent2020 (65 procent) vilket är en minskning jämfört med föregående år

Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 64 procent (genomsnitt 65

procent är2015- 2019).

Låneskuld och räntor

Kommunkoncernen
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 december 2020 till 3 038 mnkr. Skulden

har ökat i koncernen med 318 mnkr under 2020 till följd av investeringar i koncernen och

förväntas öka ytterligare under 2021til|följd av investeringar i kommunen och

koncernbolagen.

Upplåningen inom kommunkoncernen löper med både fast och rörlig ränta.

Genomsnittlig ränte- och kapitalbindningstid i låneportföljen uppgår till 3,7 år och den

genomsnittliga räntan uppgår till 0,87 procent jämfört med 3,7 år och 1,05 procent per

2019-12-31.

Cirka 525 mnkr har en räntebindningstid under 1 år. En förändring i räntekostnad inklusive

refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 1 procent skulle

medföra ökade kostnader på 840 tkr för 2021 (Kl Finans, Finansrapport för alla affärer,

Karlshamns kommun 210222). En ränteökning slår inte fullt ut under 2021 eftersom

merparten av låneportföljen är bunden.

Kommunen
Vid utgången av 2020 var Kommunens låneskuld 250 mnkr vilket är en ökning med 100

mnkr sedan årsskiftet. Låneportföljen har en ränte- samt kapitalbindningstid på 3,46 år och

en genomsnittlig ränta på 0,78 procent jämfört med 4,68 år och 0,91 procent per 2019-12-
31 . Två lån, totalt 100 mnkr, är så kallat Gröna lån vilket innebär att de är kopplade till de

hållbara energieffektiva investeringarna i Mörrums skola samt Jössarinken.

I kommunen löper 200 mnkr med räntebindningstid 2-5 är och 50 mnkr med ränte-

bindningstid 5-10 år.

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

ränta bör inte överstiga 50 %. Högst 40 o/o av de bundna lånen i skuldportföljen får
omsättas/ förfalla under ett och samma år.

De förväntade räntehöjningarna har hittills uteblivit men då kommunen tidigare haft betydligt

högre räntenivåer har genomsnittsräntan ändå kunnat sånkas 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 utsträckn ing.

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
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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 2020 ärs resultat (+1 mnkr) och avskrivningar (106 mnkr) blir detta 107 mnkr

Då kommunen har svaga resultat innebär det att det i större utsträckning än tidigare
kommer att krävas extern finansiering for att klara de budgeterade investeringsnivåerna.
lnvesteringsbudgeten uppgår tll241 mnkr 2021, 148 mnkr 2022 och 106 mnkr 2023, lotall
495 mnkr. lnte 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 274 mnkr jämfört med 2019 och uppgår till
2 785 mnkr. Borgensåtagandet är till största delen (2 715 mnkr eller 97 procent) hänförbart
till kommunens helägda bolag.

Karlshamnsfastigheter har under 2020tätt utökad borgensram med 130 mnkr (totalt 430
mnkr för etapp 5) för byggnationen på Östra Piren.

Sedan 2020 har beräkningsmodellen för borgensavgift ändrats. Förändringen innebär att
den nu varierar mellan bolagen, debiteras tertialvis och beräknas på nyttjad borgensram.
Kommunen köper tjänsten att årligen beräkna marknadsmässig nivå på borgensavgiften
per bolag från extern oberoende part.

Såväl kommunen som de kommunala bolagen står inför stora aviserade investeringsbehov
de närmaste åren. Prioritering har skett av det samlade investeringsbehovet inom
kommunkoncernen för att anpassa de finansiella åtagandena de närmaste åren.

Pensionsförpl i ktelser

Kommunkoncernen
lnom kommunkoncernen finns försäkringslösningar för att hantera bolagens
pensionsåtaganden.

Kommunen
Kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 713 mnkr (724 mnkr 201 9-12-31).
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.
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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 tillförsäkringslösning. Under
åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr
inklusive särskild löneskatt. Pensionsförpliktelserna för fortroendevalda redovisas som en

avsättning i balansräkningen.

Ansvarsförbindelsen samt avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som

uppgår till24,260/o av pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende
pensionsmedel.

Pensionsförpliktelse. Kommunen 2020 2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen;
- Avsättning inklusive särskild löneskatt
- Avsättning inklusive särskild löneskatt for

förtroendevalda
- Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i

pensionsförsäkring

Summa pensionsförpliktelser

Förvaltade pensionsmedel
Totalt pensionsförsäkringskapital KPA pensioner

- varav överskottsfond

Summa förvaltade pensionsmedel

Finansiering
Aterlånade medel

Konsoliderinqsqrad

6

3

608

96

7

2

622

93

713

118

1

724

110

1

118

595

17o/o

110

614

15o/o

Enligt prognosen från KPA Pension kommer ansvarsförbindelsen inkl särskild löneskatt att
minska med 114 mnkr till cirka 494 mnkr är 2025 då det ej tillkommer några nya
pensionstagare utan snarare blir färre som omfattas av ansvarsförbindelsen. Även
avsättning inklusive sårskild löneskatt minskar enligt prognosen med cirka 2 mnkr till 4 mnkr
är 2025.

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

beräknas enligt prognosen öka med 11 mnkr till 76 mnkr, inklusive löneskatt, fram till 2025.
Den förmånsbestämda ålderspensionen (FAP) ökar enligt prognosen med 10 mnkr till 30

mnkr år 2025.

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. Aven framtida
inflation samt inkomstbasbelopp som påverkar pensionsunderlaget beaktas i prognosen.
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Skattei ntäkter och statsbid rag

Kommun

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Olofström

Sölvesborg

Genomsnitt Blekinge
Genomsnitt mindre
stad/tätort
(Kommungruppen som
Karlshamn tillhör

mnkr

Kommunal
skattesats år

2020

21 ,650/o

21 ,910/o

21,76%

21,71%

21,820/o

21 ,770/o

Plats i

förhållande till
övriga 290
kommuner

121

152

134

129

142

Kommunal
skattesats år

2019*

21 ,650/o

21,91%

21,760/o

21,710/o

21 ,820/o

21,77%

22,060/o 22,01%

Genomsnitt liknande
kommuner (2019) 21,52% 21,52%

* Skatteväxl i ng kol le ktiv-
trafik mellan Kommuner
och Regionen 2019

Statsbidrag
Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med totalt +60,9 mnkr varav +42,4 mnkr är
coronarelaterat. Det är viktigt att inte se dessa statsbidrag som "nya friska pengar" utan att
fortsätta det påbörjade arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten till en nivå
som innebär balans mellan kostnader och intäkter samt en god ekonomisk hushållning.

2020
inkl

Govid-19

2020
exkl

Govid-,l9

Skatteintäkter

Generella statsbidrag exkl Covid-1 9

Generella statsbidrag Covid-1 9

Mellankommunal kostnadsutjämning

1 484

485

42

2

1 484

485

2

S umma skattei ntäkter och generel la statsbid rag 2 013 1 971

Resultat -38

S katte u n de rlags utveckl i n g
Största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete och den arbetsföra delen av
befolkningen ökar betydligt långsammare. Den kommunala skatteunderlagstillväxten
dämpas 2020 till följd av kraftig minskning av antalet arbetade timmar även om
utbetalningen av permitteringslön varit omfattande.2021 beräknas lönesumman öka
snabbare men skatteunderlagstillväxten väntas ändå bli måttlig för att 2022-2023 överstiga
genomsnittet för de båda senaste konjunkturcyklerna .

Kommunalskatten höjdes från och med202l med 0,57 öre till 22,33 öre. Skattehöjningen
beräknas ge cirka 40 miljoner kronor i ökade intäkter per år 2021-2023. I budget 2021 samt

4
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flerårsplan 2022-2023 finns inga signaler om ytterligare planerade skattehojningar i

kommunen.

Enligt SKR:s prognos i oktober 2020 som utgör grund för kommunens budget 2021 samt
flerårsplan 2022-2023 ökar skatter och bidrag med 35 mnkr 2021 respektive 42 mnkr för
ären2022-2023.

De krisåtgärder som vidtagits, beskattningsbara sociala ersättningar, i form av bland annat

arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar för att mildra de ekonomiska effekterna av
pandemin, bidrar till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten.

Skatteunderlagsutvecklingen är dock mycket svag och de extra statsbidrag som aviserats
behövs till stor del för att kompensera det sjunkande skatteunderlaget.

mnkr 2021 2022 2023

Skatter och bidrag enligt budget för 2021 och flerårsplan
för2022och2023 beslutad av KF 201123 S 142

2 033 2 081 2 126

Skattehöjning 0,57 kr beslutad av KF 201123 S 143 40 41 42

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos februari2021 2 108 2 164 2 210

Skillnad 35 42 42
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten

I juni 2020 tog kommunfullmäktige beslut om Policy för styrning och kvalitetsutveckling i

Karlshamns kommun. Policyn riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommun och
bolag.

Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, organisering
och processer/arbetssätt samverkar for att nå värde för de vi är till för.

-it rl I-

i
Uppdrag

Måloch måttrllr
Värde för rnedborgare n,

tlur vi leder F Hur vl *tyr
Ir-
I xurvi

orgsilterå3r '#[å,T.- 
r. - I

Kulluroch
värderingar

Ledningsfunktioner

Roller,
befogenheter
och ansvare-

fördelning

Beteenden,
prouesserooh

arbetssätt

*
Struktur

Tlllltoch Kvalitet

Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grundprinciper
som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till kvalitet och
effektivitet.
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Mötet mellan medarbetare och brukare utgör kärnan i kommunens verksamheter och det är

där kvalitet uppstår. Personalen är nyckeln tillframgång, utveckling och en lärande

organisation. Allt arbete bygger på tillit och ansvar inom ramen för politiskt fattade beslut.

Den kommunala verksamheten styrs såväl av statliga som kommunala styrdokument.

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, kommunprogram, må|, budget,

prioriteringar och ambitionsnivåer för kommunen samt om reglementen for nämnder. För

bolagen beslutar fullmäktige om bolagsordning och ägardirektiv.

Författningarna sätter ramarna *

Kommunfullmäktige sätter
må|, budget, prioriteringar

och ambitionsnivåer för
kommunenå

Nämndsr och styrelser sätter
må!, budget, prioriteringar och

ambitionsnivåer för sin verksamhet)

Förvaltnlngar och bolag
verkställer beslut och

bedrlver verksamhetå

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om en

vision 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.

Kom mu nfull mäktige har beslutat om fem i n riktningsmål 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

Nämnder och bolag har uppdrag att besluta om nämndsmål och lämpliga uppföljnings- och

resultatanalysmetoder.

RESUITAT

Vilka resultat
vill vi uppnå för
målgruppen?

EU och Staten
&

Ä
deHlilr n ilrl

F

Kommunfullmäktige Förordningar

o9o
RB styrdokument

Nämnder & styrelser Mål & Budget

Reglementen

EU-rätt

Lagar

öreskrifter

Rättspraxis

Kommunprogram

Övergripande

Verksamhets-
plan med

Förvaltningar
& bolag

V'erksamhetsplan

meci !nternbudget
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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 må1, 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 år.

Nämnder och styrelser fastställer verksamhetsplaner/affdrsplaner. Dessa planer uttrycker
må1, 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. lnternbudgeten anger de ekonomiska förutsättningarna.

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 och intern kontroll
Kommunfullmäktige följer upp resultat (må|, verksamhet och budget) tre gånger per år,
tertial 1, tertial 2 (delårsrapport) och i årsredovisningen. Därutöver lämnar nämnder och
bolag ekonomiuppföljning till Kommunstyrelsen efter februari och efter oktober.

Nämnder, bolag och verksamheter har ansvar för att följa upp sin verksamhet utifrån
fastställd verksam hetsplanering.

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunstyrelsen 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 internkontrollplan i samband med beslut om
verksamhetsplan. Aven bolagen arbetar med sin interna kontroll. Uppföljning av den interna
kontrollen sker i resultatrapporter i samband med delårsrapport (augusti) och årsbokslut.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av Kommun-
fu llmäktiges inriktn i ngsmål
Kommunfullmäktige beslutade 201 8 om Kommunprogram med inriktningsmål för
m and atperiode n 201 9-2022.

En redovisning av måluppfyllelse och resultat för Kommunfullmäktiges inriktningsmål

återfinns här kompletterat med kommunens resultat i KK|K, Kommunens Kvalitet i korthet

KK|K 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.

Observera att resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. En del av

måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är redovisade eller inte är klara för

2020. Det är det senaste resultatet som används i årets redovisning.

Färgmarkeringarna i tabellerna har följande betydelse:

De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten

Trots Corona-pandemi har alla nämnder och bolag 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 förhållandevis god

måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.

Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en god

ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål

tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller

kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.

I kommande avsnitt görs en bedömning av resultat och måluppfyllelse iförhållande till

kommunfullmäktiges inriktningsmå1. För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på

nämnds- och bolagsnivå, se även respektive nämnds och bolags redovisning i "bilaga till

årsredovisning, nämnders och bolags resultatrapporter".

i,,.i, ,,.,,liiiirr,;jr,irrr l:.r.j!iil'tr'iliLrlil,.rr iri,lr'r.i,i,l'r'tl iir,i:i;iiii;;r:il

De 25 procettt kotrtttrutter nred nrinst fördelaktigt resultat

,;.1 r iil:r,ir1';l iii+r l'rlitlt;-r'ilil
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lnriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens
samhälle

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. Även om
måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.

Kommunledning
Verksamhetsområdena har ett genomgående hållbarhetsfokus som bidrar till ökad
kommunövergripande måluppfyllelse.
I maj startade samordnad varudistribution inom kommunens verksamheter med förväntade
resultat kommande år.

Betydande miljöinsatser har genomförts iform av sanering i Vägga- och Möllebackens
förskoleområde som bidragit till bättre livsmiljö.
Kommunala Miljörådet for Karlshamns kommun (KMR) är inrättat och förutom politiker och
tjänstepersoner ingår även personer från högskolan och från det privata näringslivet.
Arbetet med att HBTQ-certifiera medarbetare löper enligt plan.

Arbete och Välfärd
Nämnden har fokuserat på barn och ungdomars psykiska hälsa samt på 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 förbättrats något. Det krävs ett utökat samarbete internt i

kommunen och med externa aktörer för att finna åtgärder som resulterar i förbättrad
psykisk hälsa. Atgarden för att minska barnfattigdomen pågår och processen från bidrag till
egen försörjning skall förbättras så att föräldrar snabbare hamnar i egen försörjning.

Samhällsbyggnad
Prioriterade insatser görs som främjar cykling såsom belysning av cykelbanor och faciliteter
för cyklister. För ökad folkhälsa har tillgänglighetsanpassning skett vid bad- och grillplatser,
en tillgängligare fritidsbibbla har skapats med ett utökat sortiment och utökade öppettider
och fler utegym har anlagts och används flitigt. Samarbetsprojekt med föreningslivet har
genomförts. Ett sådant exempel är Hitta ut som i år dubblerade antal rörelsetimmar och har
nu över 120 000 rörelsetimmar.

Utbildning
Resultaten i kommunens levnadsvaneenkät visar på en viss minskning av andel elever som
mår psykiskt dåligt ofta eller alltid, framfor allt i gymnasieskolan. Vägga Gymnasieskola har
arbetat for att minska stress och dåligt mående hos eleverna, bland annat genom
planeringskalendrar for prov, inlämningsuppgifter mm, studieverkstad och studiecoacher.
Resultaten i levnadsvaneundersökningen korrelerar emellertid inte fullt ut med resultaten av
skolornas elevhälsosamtal, där andelen elever med skolrelaterad stress och psykisk ohälsa
är oförändrad jämfört med föregående år. Resultaten från de båda mätningar utgör viktiga
underlag för analys för att nyansera bilden av stress och psykisk ohälsa bland unga.

Ett arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i

Karlshamn.
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Arbetet i grundskolan fortgår med att utveckla lärmiljöer som möjliggör mer individanpassad

undervisning vilket kan vara i mindre gruppsammanhang med förhoppning om öka
skolnärvaro och ökad måluppfyllelse.

Arbetet fortsätter med att genomföra omfattande effektiviseringar i alla verksamheter.
Utmaningen är att fortsatt tillgodose alla barn och elevers behov och att inte tappa fokus i

det systematiska kvalitetsarbetet (öka måluppfyllelsen utifrån lagens och läroplanernas
intentioner).

Bolagen
Hamnen arbetar aktivt med miljöarbetet och utvecklar det hela tiden framåt. Varor som
kommer på tåg och skeppas ut på båt är ett miljömässigt bra sätt att transportera varor på.

KABO arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågan ur dess samtliga perspektiv. Första

hållbarhetsrapporten togs fram för 2Q19 och under 2020 har arbetet påbörjats med att

tydligare koppla företagets mål mot Agenda 2030.

På grund av Corona har KABO inte kunnat arbeta aktivt med boinflytande under 2020 men

har länge velat göra en större satsning på unga hyresgäster, då det ger ett stort värde i att

skapa relation till barn och unga i tidig ålder. Day Camp - ett dagläger för barn 10-15 år har

arrangerats under två veckor. Det hölls olika utomhusaktiviteter som exempelvis bad,
paddling, sport och lek men också samarbetsövningar och tid att prata om hur man är en

bra kompis och medmänniska. Det bästa resultatet var att barnen själva vittnade om bättre

självförtroende, nya vänner från andra bostadsområden och att det varit så roligt att vara

med.

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

Kommunens resultat i KK|K 2020 2017 2018 20'19 2020

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

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

42 45 38

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

35 48 35
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Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom
hela Iivet

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. Aven om
måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.

Kommunledning
Kommunstyrelsens verksamheter utgör till stor del nödvändiga stödprocesser for de mer
specialiserade verksamheter som mer direkt verkar för kunskapsutveckling.
Musikskolan har ett tätt samarbete med musiklivet lokalt vilket skapar förutsåttningar för ett
livslång musicerande och lärande.

Utbildning
Grundskolan i Karlshamns kommun har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling
och andelen med behörighet till gymnasieskolans nationella program stiger 2020för tredje
året i rad. Behörigheten och meritvärdena har ökat hos både pojkar och flickor.

Resultatanalyser visar att betygsresultaten pekar försiktigt uppåt i flera ämnen, bland annat
svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års satsningar på språkutveckling och Läs-
och skrivutveckling. Organisationen har ännu inte nått resultat i nivå med rikssnittet i

årskurs 9, vilket är en rimlig ambitionsnivå. Resultatet för åk 6 är något högre än rikssnittet.

Flera skolor arbetar för att förstärka alla elevers möjligheter att nå målen for utbildningen;
som exempel kan nämnas språkprojekt (iförskola genom kapprumsbibliotek och i klassrum
genom språkutvecklande arbetssätVtransspråkande, jämställd undervisning med mera).

Revisionen (EY) har genomfört en granskning av måluppfyllelsen inom grundskolan och
granskningen har genomförts på ledningsnivå och på kommunens tre högstadieskolor.
Revisionens slutsatser och rekommendationer utgör underlag i utbildningsnämndens
systematiska kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder redovisas i verksamhetsplan för 2021

Alla verksamheter arbetar på olika sätt för att främja hälsa och rörelse. Korpadalsskolan har
lyfts fram på nationell nivå som en skola som har arbetat framgångsrikt med Generation
Pep och flera andra grundskolor har börjat implementera samma koncept. Generation Pep
är ett initiativ med visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan
att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Yrkesvux och samarbetet inom Gränslöst levererar resultat som är värda att
uppmärksammas.

Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och
jämförbara kommuner och en hög andel av inskrivna barn i kommunala förskolor.

Bolagen
KABO har, genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar, ferieplatser genom kommunen,
praktik och anställning "projekt mervärde" samt tagit emot lärlingar uppnått målet med
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socialt ansvar för ungdomar. Detta har även bidragit till att främja utbildning och minska

arbetslöshet.
Kreativum bidrar till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och

breddad rekrytering av arbetskraft. Uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap
inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet leder till
fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt

vetenskapliga kapital, bland annat genom föreläsningar och annan programverksamhet för
allmänheten där t ex aktuell forskning presenteras. En viktig del av utbudet är fritidskurser
och lovaktiviteter för barn och unga samt aktivt arbete med integration.

Kommunens resultat i KKIK 2020 2017 2018 2019 2020

Personaltäthet, lnskrivna barn per årsarbetare i

förskolan, antal
5,1 5,1

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 140 260 148 297 150 581

Elever i årskurs 3 som deltagit alla delprov, som
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och
svenska som andraspråk, kommunala skolor andel %

66 75

eJ

genom-
fört pga
covid-19

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

87,4 0/o 91%

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

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

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som
helhet, positiva svar, andel 7o

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och
hälsa, kommunala skolor, andel %

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

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

74,2 72 2 74,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel%

75,5

Gymnasielever med ogiltig frånvaro, kommunala
skolor, andel % (mäts per läsår)

6,1 5,5 6,4

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 347 142 925 135 013
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Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling
och entreprenörskap

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. Arbetet med hållbar utveckling
har tagit fart och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet.

Kommunledning
Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet.
Utveckling pågår av näringslivslotsen och att utveckla samarbetet med övriga kommunala
verksamheter där lotsen är ett viktigt verktyg.

Digitalisering av bygglov har inneburit att en smidigare väg in har skapats vilket uppskattas
av företag.

Kulturnatten 2020 genomfördes digitalt tillsammans med Region Blekinge och lokala
kulturföreningar/kulturaktörer. Musikskolan bidrar till en fortsatt kompetensförsörjning och
utveckling av Karlshamns musikliv.

Markförvärv och planläggning av Janneberg och Strömma, planprogram för Janneberg och
Duveryd samt detaljplaner för Strömma, Väster Port, kvarteret Asikten, Hällaryds skola m fl
pågår vilket skapar forutsättningar för att möta behoven av företagsetablering och bostäder

Från och med 2019 mäts insamlat hushållsaWall, kg/person. Den sjunkande trenden som
syntes för Karlshamn 2017 och 2018 har brutits för 2019.

Andel miljöbilar och andel ekologiska livsmedel visar på ett bra resultat

Arbete och Välfärd
Målet att minska antalet hushåll som får försörjningsstöd under 2020 har uppnåtts.

Utbildning
Systematiskt arbete pågår med att föra fram barn och elevers perspektiv i verksamheterna,
i synnerhet för barn och elever i svårigheter.

Bolagen
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme, dels
genom att ersätta reservproduktion baserad på fossila bränslen till främst bio-olja och dels
genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell.

Hamnen har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer att ge långsiktig utveckling, med
solceller som kommer att stå färdigt 2021. LED-belysning är genomfört på många ställen
inom hamnen är 2019. Nya effektivare maskiner som drivs av el mm. Utbyte av
tjänstebilsflottan ti I I Hybrid-/elbi lar på sikt.

KAFAB har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt Emigranten och på så
sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion. Bolagets fordonsflotta är fossilfri.
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För att utveckla och bibehålla en god standard i bolagets fastigheter fortsätter KABO att

arbeta i kapp eftersatt underhåll. Under 2018-2026 innebär det egenfinansiering av

investeringar på 230 mkr. KABO har påbörjat fiberutbyggnad under året men inte i den takt
som önskat. Arbetet fortgår under 2021-2022. lnga nya lägenheter har tillförts i beståndet

under året.

Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper. I

första hand ska bolaget stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenöriella

förmågor, lyfta intresset för utbildning och yrken inom dessa områden genom att nå

allmänbesökare och organisationer.

lnriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och
livskvalitet

Sammanfattningsvis god måluppfyllelse

Kommunledning
Bibliotek & kultur och Musikskolan har utvecklat nya digitala arenor för att nå fler och kunna

erbjuda ökad tillgänglighet.

Arbete och Välfärd
Nämnden erbjuder generellt insatser av hög kvalit6t. Det finns dock många

förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten betydligt.

De satsningar som gjorts inom öppenvården barn och familj och inom missbrukarvården

bedöms ur ett längre perspektiv ge ett positivt resultat, både ekonomiskt och verksamhets-

mässigt.

Det syns en viss ökning av de som blir återaktualiseras inom ett år när det gäller

försörjningsstöd. Förklaringen till den negativa trenden kopplas till det tuffa läget på

arbetsmarknaden i Karlshamn där arbetslösheten är hög och många av de som söker

försörjningsstöd konkurrerar om samma jobb och har svårare att etablera sig på

arbetsmarknaden med långsiktig stabilitet. Väntetiden har ökat något vid nybesök för att få

beslut, detta kan härledas till det stora antalet hushåll som söker försörjningsstöd som gör

att tiden ökar under 2020.

Nämnden har tagit beslut om en omstrukturering av gruppboendena inom LSS och på sikt

skall alla gruppbostäder med fyra lägenheter ersättas med gruppbostäder med sex till sju

lägenheter. Syftet med omstruktureringen är att både öka kvalit6n och kostnads-

2020Kommunens resultat i KKIK 2020 2017 2018 2019

520lnsamlat hushållsavfall totalt, kg/person 555

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel %

32 33 34Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
andel %

l'1,il i tt I
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effektiviteten. Under året har gruppbostaden på Sämjevägen åter öppnat på grund av ökad
kö till gruppbostäder men några nya gruppbostäder har inte tillskapats under är 2020.

Resultatet av kvalitetsmätn ingar inom samtliga boendeformer LSS, servicelägenhet,
gruppbostäder och daglig verksamhet är bra. Aven tidigare mätningar visar på ett bra eller
mycket bra resultat. Det innebär att personer som bor i dessa boendeformer är nojda med
insatserna och att de upplever en trygghet med sin personal och livssituation.

Omsorg
Både det systematiska kvalitetsledningssystemet och arbetet med att förbättra
brukarnojdheten utifrån resultatet i fjolårets brukarundersökning har under året fått
prioriterats ner till följd av Covid-19. Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av
arbetet med basala hygienrutiner i syfte att minimera risken för smittspridning. Trots krisen
bedriver verksamheten i det stora hela en trygg och säker vård för brukare och patienter
inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. Personalfrån samhälls-
byggnadsförvaltningen har under året bistått omsorgsförvaltningen för icke vårdnära
tjänster.

Arbetet med att hålla en god kontinuitet i ordinärt boende har etablerats väl i hela
verksamheten men de fortsatt höga sjuktalen forsvårar att hålla en god kontinuitet.

Nationella brukarenkäten visar en försämring av andel brukare som är ganska/mycket
nöjda med sin hemtjänst jämfört med föregående år. Pandemin har utmanat verksamheten
och det har förekommit en hel del ändringar av insatser som en följd av mycket höga sjuktal
under långa perioder.

Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende ligger kvar på
samma nivå som 2019. Trygg hemgång används för att säkerställa trygga hemgångar efter
vistelse på sjukhuset vilket bidrar till att man kan och vågar stanna hemma längre.

Budgetutmaningar har påverkat resultatet av den nationella brukarundersökningen inom
särskilt boende som ligger lågt inom flera områden både ijämförelse med riket och med
länet. lnför 2020 valdes fokusområden som syftade till att öka inflytande och delaktighet.
Pandemins inträde under 2020 ställde helt nya krav på verksamheten och flera delar av
pågående arbete fick parkeras medan andra förutsättningar fick arbetas fram. Sjukfrånvaro
har varit en stor utmaning då den i perioder varit mycket hö9. Undersökningens resultat ska
bearbetas och nya fokusområden arbetas fram som syftar till att uppnå förbättring och
högre kvalitet.

Samhällsbyggnad
Under pandemin har fokus varit att stödja föreningar i de konsekvenser som har uppstått i

och med Covid-19. För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika
naturområden har det gjorts insatser i våra parker och strövområden, både vad gäller
renhållning och ökad tillgänglighet.

Den pågående pandemin har inneburit att verksamheten fått hitta nya sätt att bedriva
verksamhet som fortsatt mojliggör en meningsfull fritid för kommunens unga. Fokus har mer
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hamnat på uppsökande verksamhet där ungdomar samlas än att samlas i olika lokaler.
Verksamheten bedöms ha bidragit till att ungdomar kunnat ha en meningsfullfritid trots
pandemin.

ldrottsanläggningar har haft öppet under gällande restriktioner vilket gett invånarna och

foren i ngarna möjlig het till fysisk aktivitet.

Karlshamn blev utnämnd till årets idrottskommun i Blekinge 2019. I m82A20 fick vi den

bästa placeringen någonsin i rankingen av Sveriges friluftskommuner, vi är tolva.

Satsningarna på spontanidrottsplatser, utegym och friluftsliv är till fördel i Coronatider.

Utbildning
Som ett led i att underlätta för elever som under grundskoletiden haft extra anpassningar

eller särskilt stöd har ett övergripande arbete gjorts för att säkerställa likvärdiga rutiner vid

övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Detta är väsentligt för att elever med

särskilda behov ska ha goda förutsättningar att få rätt stöd vid byte av skolform.

I gymnasieskolan har "elevcoacher" tillsatts för att det ska finnas vuxennärvaro som borgar

för ökad trygghet. Samverkan kring drogförebyggande åtgärder med polisen och påbörjad

process för att kunna ha id-kort (då det är stort flöde och många som rör sig i det stora
lokalutrymme som är gymnasieskola/vuxenutbildning) är exempel på åtgärder.

Bolagen
Hamnen bygger ut säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och krav som gäller
och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta.

KABO erbjuder hyresgästerna olika typer av aktiviteter för att skapa trygghet och

livskvalitet. Trots Covid-19 och dess restriktioner har KABO lyckats ställa om de bosociala
verksamheterna och satsat på att sprida lite glädje och omtanke genom en rad olika
aktiviteter. Resultatet i Nöjd Kundindex-mätning är stabilt, hyresgästerna är nojda eller

mycket nöjda trots restriktionerna. Genom att samverka med fältgrupper, förbättra

belysning i områden, trygghetsvandra försöker KABO skapa trygga boendemiljöer.

KAFAB:s fastighetsbestånd skapar livskvalitet på olika sätt. Halda utvecklingscenter i

Svängsta, den gamla Facitfabriken, som är fylld med moderna företag och utgör en mycket

viktig miljö för Svängstaborna och de som arbetar i denna miljö. Bebyggelsen på Östra
Piren har ett centralt och havsnära läge och är en kreativ miljö för Blekinge Tekniska

Högskola och alla företag med anknytning till deras verksamhetsområden.

Kreativum utgör ett attraktivt besöksmålför både egna invånare och tillresande turister
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Kommunens resultat i KKaK 2020 2017 20'18 2019 2020

Ej återaktualiserade vuxna personer med
försörj n i n g sstöd ett år efter avs I utat försörj n i n gsstöd,
andel o/o

80 78 78

Väntetid i antal dagar från ansökanvid nybesök till
beslut inom forsörjningsstöd, medelvärde 15 11

Kostnad för lndivid- och familjeomsorg, kr/ inv 3 479 4 459 4329

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna
inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS g 9.9,
medelvärde (egen mätning)

68

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs
alltid hemma

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren
får bestämma om saker som är viktiga, andel %

81

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

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

3B 60 57

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

15 15 15 '17

Kvalitetsaspekter särski lt boende äldreomsorg, andel
% av maxpoäng 32 36

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-
helhetssyn, andel %

87 80 80 80

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel %

90 92 93 89

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 234 210 252 804 237 814

Aktivitetstillfällen for barn och unga i kommunala
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år

109,4 100,0 88,9

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

Elevplatser i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel
o/o 12 12
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lnriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation

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

våg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi. När det gäller både

sjuktal och ekonomi krävs det fortsatta forbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas

vara på god väg mot god eller god. En positiv effekt av Covid-19 är att organisationen hittat

mer effektiva arbetssätt och att samarbete och flexibilitet har ökat.

Samtliga verksamheter
Den ekonomiska situationen har under ett flertal år varit ansträngd och för 2020 redovisas

ett positivt resultat med 4 mnkr (-7 mnkr). Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS

under året haft återkommande resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och

besparingar. Verksamheternas arbete för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett positiva

resultat.

Sjukfrånvaron har ökat igen under 2020 i förhållande till 2019 då det syntes ett trendbrott

mot tidigare år. Anledningen kan till största delen härledas till Covid-19 då medarbetare har

anmält sig sjuka vid minsta symtom i syfte att förhindra smittspridning. Det märks även att

antalet timanställda ökat, vilket sannolikt beror på Covid-19.
Framtida utmaningar ses när det gäller personalförsörjning. Det handlar om att kunna

rekrytera ledare, medarbetare samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö,

attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter.

För personalgrupperna ses även positiv r"fveckling, sysselsättningsgraden och antalet

heltidsanställningar ökar och personalomsättningen inom flera nyckelgrupper sjunker.

Samtliga chefer och fackliga ombud som arbetar med rehabilitering har erbjudits

rehabiliteringsutbildning under 2020, Digitalt rehabstöd är klart och har implementerats i

verksamheten under hösten i samband rehabiliteringsutbildningen vilket ska underlätta

framtida rehabiliteringsarbete.

Kriskommunikationsarbetet har utvecklats och testats i skarpt läge under större delen av

året.

Kommunledning
Planerade digitala HRtjänster är klara och roboten Sven är till viss del igång

Ett sextiotal etjänster har utvecklats under året.

Servicemätningen används främst för att förbättra och utveckla kommunens tillgänglighet,

service och bemötande via e-post och telefoni. Arets resultat gällande svar på e-post och

via telefon visar på god förbättring och utveckling.

Arbete och Välfärd
Med tanke på nämndens ekonomiska resultat de senaste åren ligger fokus på ökad

kostnadsetfektivitet i al la verksam heter.
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Samhällsbyggnad
lnförandet av nya arbetssätt i samband med digitalisering av bygglovsprocessen kommer,
på sikt, att innebära allt snabbare, mera kvalitativ handläggning och bättre service som
gynnar både kommuninvånare och företag verksamma i kommunen.

Utbildning
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Corona jämte ett ständigt pågående
riskanalysarbete och beslut kopplat till detta, har gjort situationen under året mycket speciell
för både chefer och medarbetare. Ett antal byten av chefer i hela organisationen under året
har också betydelse för känslan av stabilitet och framåtrörelse.

Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning då det råder brist på legitimerade lärare.
Karlshamns kommun deltar i Högskolan Kristianstad satsning på Arbetsplatsintegrerad
lärarutbildning, där studierna pågår parallellt med anstållning i en kommun.

Kommunens resultat i KKIK 2020 2017 2018 2019 2020

Andel som får svar på e-post inom en dag, o/o B5 78 83

Andelsom tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fräga, o/o 50 60 51

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

80 81 90 84

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, % 61

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

' 
('l

'ri(cl
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God ekonomisk hushållning, finansiella mål

Kommunkoncernen

Finansiellt mål
Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent över en femårsperiod

Bedömning
Bedömningen är att målet uppnås då soliditeten uppgår till 27 procent. Soliditeten för enbart

är 2020 uppgår till 24 procent.

Kommunen

Finansiellt mål
Soliditeten ska uppgå till minst 60% i genomsnitt över en femårsperiod, exklusive de

pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna.

Resultatnivån ska uppgå till lägst 1o/o av summan av skatte- och bidragsintäkter över en

femårsperiod, enligt de fastställda målen.

Bedömning
Bedömningen är att kommunen klarar soliditetsmålet då detta mått uppgår till 64 procent.

Det beror dock enbart på tidigare års ekonomiska resultat som varit positivare än de

senaste två åren.

Summan av skatte- och bidragsintäkter över en femårsperiod uppgår till -0,7 vilket innebär

att målet ej uppnås.

Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk

hushållning. Den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella ekonomiska mål

inte uppnås med tillfredställande resultat. Med hänsyn till beslutad investeringsnivå hade

överskottsmålet behövt vara 3-4 % for att behålla soliditeten på samma nivå.
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Resultatutveckling och analys

Kommunkoncernen
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på +39 mnkr (+42 mnkr) efter finansiella poster för
verksamhetsåret 2020 vilket är 3 mnkr sämre än foregående år.

Kommunen visar ett resultat pä +4 mnkr (-7 mnkr). Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB
visar ett resultat efter finansiella poster pä 45 mnkr (67 mnkr) och efter skatt 34 mnkr (52
mnkr). VMAB visar ett resultat efter finansiella poster med - 1 mnkr varav 50 o/o är inkluderat
i koncernen.

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2020 2019

Stadsvapnet i Karlshamn AB (Koncern)

Karlshamn Energi AB (koncernen)

Karlshamnsbostäder AB

Karlshamns Hamn AB (koncernen)

Karlshamnsfastigheter AB

Kreativum i Blekinge AB

Stadsvapnet i Karlshamn AB (mb) -

Koncemjusteringar

Västblekinge Miljö AB (ägarandel 50 %)
*exklusive effekt av värdeövefföingar inom koncemen i bokslutet

Kommunsamverkan Cura I ndividutveckling

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Miljöförbundet Blekinge Väst

Samtliga bolag i koncernen Stadsvapnet, med undantag för Kreativum i Blekinge AB och
Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat.

Omsättningen har minskat i koncernen Stadsvapnet med 138 mnkr sedan föregående år,

då ökningen var 153 mnkr sedan året innan. Omsättningen och även resultatet 2019 var
ovanligt högt vilket främst var hänförlig till Karlshamns Hamn och gasrörsprojektet som
avslutades 2019. Omsättningen och resultatet i Hamnen har återgått till en mer normalnivå
2020.

Räddningstjänsten i Västra Blekinge, Cura och Miljöförbundet Blekinge Väst har inte
konsoliderats i den sammanställda redovisningen.

2020 2019

44,9

5,9

38,6

12,7

-3,5

-2,9

-5,7

-0,2

1,0

67,4

13,0

36,4

44,2

-7,0

-11,2

-7,8

-0,2

-5,5

2,7

0,3

1,6

0,7

4,2

1,2
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Kommunen
Kommunens resultat uppgår till +4 mnkr. 2020 års resultat utgör 0,2 procent av erhållna
skatteintäkter och generella statsbidrag.

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 generella statsbidrag.

Mellan 2019 och 2020 har verksamhetens nettokostnader ökat med 3,5 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,0 procent under samma period

Verksamheternas intäkter har minskat med 24 mnkr jämfört med 2019.

Försäljningsintäkterna har minskat med 6 mnkr då Sternölaboratorier inte längre tillhör
kommunens verksamhet och Östersjöfestivalen ställdes in på grund av pandemin.

Måltidsverksamhetens och Väggabadets intäkter har även påverkats under året.

Bidragen har minskat med 11 mnkr trots att kommunen erhållit 36 mnkr i ersättning med

anledning av Covid-19. Detta beror främst på minskning av statsbidrag från
Migrationsverket -25 mnkr och Arbetsförmedlingen -21 mnkr. Skolan har fått ökade bidrag
på 7 mnkr från Skolverket.

Kommunen intäktsförde medel till ökat bostadsbyggande 2017-2018 +6,8 mnkr samt fick
ersättning för hantering av förorenad mark på Sternö Marina +4,7 mnkr under 2019.

Verksamheternas kostnader har ökat med 32 mnkr jämfört med 2019.

Personalkostnaderna har endast ökat med 5 mnkr trots årets löneökningar, PO-höjning och
ökade sjuklönekostnader. Den arbetade tiden har minskat väsentligt i jämförelse med 2019.
Anställda inom Sternölaboratoriet tillhör dessutom inte längre kommunens verksamhet.

Lämnade bidrag har ökat med 10 mnkr och 5 mnkr avser medfinansiering av Kreativum
enligt beslut i KF S 56. Bidragen för ekonomiskt bistånd har även ökat.

Kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat med 6 mnkr vad gäller bidrag till fristående
verksamheter och interkommunala ersättningar inom utbildningsverksamheten.

Ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt personlig skyddsutrustning på 8 mnkr med

anledning av pandemin.

Fastighets- och entreprenadkostnader har ökat med 5 mnkr och avser rivning av Mörrums

skola, utomhusbassängen på Väggabadet samt torgpaviljongen. Kostnader för att få
paviljonger på plats i samband med byggnation av ny F6 skola i Mörrum har även tillkommit
under 2020.

Kostnaderna för Östersjöfestivalen är dock lägre på grund av inställda evenemang och

transport- och resekostnaderna har minskat.
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Driftredovisning

Nämnder
Kommu nfullmä ktige

överförmynda rnä mnd

Va lnämnd

Kommunrevision

Kommu nstyrelse

Utbild nings nä mnd

Ku ltu rnä mnd

Tekni k- och fritidsnä mnd

Byggna ds nä mnd

Omsorgsnä mnd

I ntä kter

Utfall Budget Utfall

Kos tna d er

Utåll Budget Utfall

Netto Budgetavvi kel ser

Utfall lntäkter Kostnader

2020

I

Netto

2020

0

0

0

0

362

155

4

54

13

84

85

2020

0

0

0

0

364

r29
3

355

1.49

3

76

11

70

r26

2020
-2

-3

0

-2

-553

-94r
-37

-148

-19

-535

-5L7

2019

-2

-3

-2

-1

-542

-945

-28

-1"50

-77

-529

-509

-2

-3

0

-1

-20L

-786

-33

-94

-7

-45r

-432

-562

-910

-36

-153

-16

-52L

-45L

2019

0

0

1

0

2020

-3

-3

0

-2

57

L

I
0

0

-2

-5

1.

2

0
(

-52

1

t
0

0

-1

-31

-1

5

-3

-13

-65

0

0

0

0

-2

26

2

-3

3

18

13Nämnd förArbete och Vä lfä rd

10

65

72

Summa nämnder 757 700 80L -2766 -2 558 -2 737 -2008 57 -LO7 -50

Finansförvaltning
Pensioner mm

Ka lkylera de ka pita lkostnader

Skatter, generella statsbidrag

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Jä mförelsestöra nde poster

Anslagtillförfogande

t4
t9

2038
15

0

6

0

0

19

2024
L2

0

0

0

0

19

1985

L3

0

74

0

1E

-35

0

-44

0

-50

0

-5

-4

1

-2r
19

2 013

15

-5

-9

0

7

5

0

0

1

-15

20

-42

-5

-25

0

-6

0

-20

74

0

15

3

0

6

0

21

5

15

3

I
-9

20

0

-(
-15

0

Summa finansförvaltni 2092 2055 2030 -80 -99 -101 20L2 37 19 56

TOTALT 2849 27s5 283L -2845 -27s7 -2838 4 94 -88 6

I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall
för åren 2020 och 2019 samt budgetawikelsen för 2020.1 intäkter och kostnader ingår
även interna poster.

Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +6 mnkr,
vilket fördelar sig med -50 mnkr for nämnderna och +56 mnkr för finansförvaltningen.
Förklaring till nämndernas awikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport samt i

följande analys av ekonomiskt resultat.

Nedan redovisas även verksamheternas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall för
ären2Q20 och 2019 samt budgetawikelsen tör2020.

Netto, Budgetavvikelser

Utfall lntäkter Kostnader Netto

Verksam heter
Politiskverksamhet

lnfrastruktur, skydd mm

Fritid och kultur

Peda gogis k verks a mhet

Vå rd och omsorg

Särskilt riktade insatser

Gemensa mma verksa mheter

5

48

25

155

174

55

354

2

3

56

30

L46

1.03

93

351

8

I ntä kter

utfall Budget

2020 2020

Kostna der

utfall Budget

2020 2020
-46 -49

-163 -16r
-LO7 -t12
-949 -919

-97 6 -90s

-7 6 -67

-442 -436

-7 -7

3

48

27

129

89

49

353

3

utfall

2019

Utfall

2019
-46

-16t
-115

-93s

-934

-103

-433

-9

2020
-4r

-1 15

-83

-794

-862

-21.

-88

-5

2

0

-2

26

25

6

'J.

0

4

-2

5

-30

1-7

6

-2

2

-3

-46

-z

-5

0Affii rsve rks a m het

-8

-5

0

Summa verksamheter 757 700 80L -2766 -2 558 -2737 -2008 57 -LO7 -50
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Kommunen har fått 36,3 mnkr i ersättningar som kan kopplas till Covid-1g 2020

Ersättningar Covid-19

*Överskjutande del av sjuklönekostnader är fördelade till nämnder

mnkr Nämnder Finans Totalt

Bidrag merkostnader 15 15

Bidrag sjuklönekostnader* o 11 20

Nedsättning sociala avgifter I 1

Summa 24 12 36

Nämnder, -50 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat
Kommunfullmäktige +1,4 mnkr Överskottet beror på att kommunfullmäktige, till

följd av pandemin, under en längre tid tjänstgjort
med halverat antal ledamöter.
Medborgarceremonin har genomförts digitalt
istället för fysiskt. Hedersgåvan för personal

med 25 år i kommunens tjänst har genomförts
på annat sätt än tidigare. Helårsprognosen per

31 augusti uppgicktill +1,1 mnkr.

Överförmyndarnämnd +0,7 mnkr System för en tidseffektiv granskning för
kommunens tjänstepersoner och säker digital
red ovis n i n g sh a nteri ng för stäl lfö reträdare att
hantera alla sina uppdrag i har anskaffats.

En 30 procentig resurs utöver ordinarie personal
för granskning av årsräkningar har anlitats.

Besparing på utbildningsinsatser då fysiska
möten ej kunnat genomföras.

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +

0,9 mnkr.

Kommunrevision +/- 0 mnkr Kommunens ansträngda ekonomi har påverkat

de granskningar kommunrevisionen genomfört.

Fokus har varit på resultat och beslutsunderlag
gäl lande investeringar samt besparingsåtgärder.
Resurser att granska de kvalitativa aspekterna i

tänkt omfattning har därför inte funnits.
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0
mnkr.

Kommunstyrelse -2,4 mnkr Den politiska verksamheten har överskott då
anslag till förfogande inte förbrukats samt färre
sammanträden och sammanträden på distans
till följd av Covid-19. Överskott på

måltidsverksamheten till följd av stängda
matsalar på gymnasieskolan samt tre
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äld reo m sorg sresta u ra nger. Östersjöfestivale n

har ej genomförts under året, minskad
bemanning på Turism- och servicecenter, lägre
lokalkostnader efter stängning av Turistbyrån.
Negativ awikelse på handläggning och tillsyn
samt högre kostnader för lT-licenser och
kom m u ngemensam ma systemkostnader.
Sanering av Möllebackens forskola, beslut om
fortsatt ägande av Kreativum med ett årligt
kommunalt driftsbidrag som ej varit budgeterat.
Rivning av Väggabadet samtidigt som intäkter
uteblivit. Mark- och skogsförvaltningen har ej
klarat de ökade intäktskraven från 2019.
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -4,6
mnkr.

Utbildningsnämnd -4,5 mnkr Nämnden erhöll tilläggsbudget med 21 mnkr i

april. Statlig ersättning för ökade
sjuklönekostnader har erhållits med 3,8 mnkr.
Effektiviseringsinsatser under 201 9 samt
infor/under 202Qhar gjorts med ca 45 mnkr.
Under samma period har det funnits
volymökningar motsvarande 1 5-20 mnkr.
Vidtagna åtgärder är minskad bemanning i

förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning, lärcentrum, IKT
administration samt ledning (totalt ett 60tal
tjänster). Minskade resurser för läromedel/
lärverktyg, minskade resurser för fortbildning.

Samtidigt har grundskola och gymnasieskolan
fått minskade bidrag från Migrationsverket samt
övriga statliga myndigheter. Bidragen för mindre
barngrupper har varit lägre. Dyrare Förskola och
fritidshem som har haft sommaröppet. Ökade
kostnader for interkommunal ersättning.
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -
10,9 mnkr.

Kulturnåmnd +0,7 mnkr Det positiva resultatet beror på positiv
budgetawikelse gällande dansscenen, lägre
sjuklönekostnader som delvis ersatts till följd av
Covid-19 samt delvis vakant chefstjänst inom
musikskolan. Ökade statsbidrag för
kulturverksamhet. Helårsprognosen per 31

augusti uppgicktill +0,1 mnkr.
Teknik- och
fritidsnämnd

+1,5 mnkr Färre åtgärder för vinterväghållning har inneburit
att kommunens egen personal och maskiner
kunnat användas internt till olika
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investeringsprojekt inom den tekniska
verksamheten. Fritidsenheten har fått
intäktsbortfall till följd av att anläggningar och

lokaler hållits stängda/ ej kunnat hyras ut.

Svårigheter att rekrytera personal till

Fritidsgårdar har inneburit att planerade

satsningar försenats men på grund av en

effektiv organisation har en mer omfattande
fritidsgårdsverksamhet ändå kunnat bedrivas.
Vakant chefstjänst under hela året samt övriga
minskade kostnader. Helårsprognosen per 31

augusti uppgick till -5,5 mnkr.

Byggnadsnämnd +0,3 mnkr Verksamheterna plan, bygglov och mätning har

effektiviserat sina verksamheter vilket innebär
lägre kostnader. Helårsprognosen per 31

augusti uppgick till +/- 0 mnkr.

Omsorgsnämnd +4,5 mnkr Arets resultat fördelar sig på

verksamhetsområdena särskilt boende +4,4

mnkr), Myndighet och resurs (+5,9 mnkr),

Centralt (+3,2 mnkr). Ordinärt boende C9 mnkr)
vilket främst beror på högre personalkostnader

än budgeterat till följd av ökat antal
hemtjänsttimmar som också var dyrare per

timme än budgeterad snittkostnad. Aven
kostnaden för arbetskläder, leasingbilar,
förbrukningsvaror och skyddsutrustning har varit

högre än budgeterat. Lägre kostnader för
persontransporter då dagverksamheten varit
förändrad tillföljd av pandemin. Till viss del vägs

underskottet på personalsidan samt övriga
kostnader upp av ökade intäkter iform av
omvårdnads- och matdistributionsintäkter samt

statsbidrag. Nämnden har kompenserats för
merkostnader och sjuklöner kopplat till Covid-19
med + 8,6 mnkr. Helårsprognosen per 31

augusti uppgick till -2,9 mnkr

Nämnd för Arbete och

Välfärd

-52,2 mnkr Utökad budgetram med 10 mnkr jämfört med
2019 års budget.

lnom verksamheten Barn och familj, (-21,9
mnkr)) orsakas en betydande del av
underskottet av institutionsplaceringar (-1 1 ,1

mnkr). Familjehem, egna och konsulentstödda,
(-7,9 mnkr) Kostnaden för placeringar minskade
med ca 18 procent mellan 2018 och 2019.
Under är 2O2O är kostnaden i nivå med 2018 års
kostnader vilket är något under snittet i riket.
Satsningen på egna öppenvårdsinsatser,
qenomlvsninq av avtal med externa HVB-hem
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och fokus på hemtagning där så varit möjligt har
inneburit att kostnaderna202O inte ökat i

jämförelse med 2018. Arbetet med
hemmaplanslösningar fortsätter.

Ökning har skett gällande placeringarna av
vuxna, både missbruk och våld i nära relationer
Satsning på stödboende i Mariegården har
inneburit färre antal externa placeringar.

Minskning har skett gällande antalet placeringar
inom missbruk, våld i nära relationer, egna
familjehem, konsulentstödda familjehem samt
institutionsplaceringar av barn och ungdomar.

LSS (-9,9 mnkr). Omstrukturering av
gruppbostäder inom LSS genom att öka antalet
lägenheter per boende for en mer
kostnadseffektiv verksam het, skulle varit
påbörjat men har försenats och väntas ge effekt
först år 2022. Kostnader för tillfälliga utökningar
inom personlig assistans.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har
minskat men verksamheten visar ändå på ett
underskott (-9,5 mnkr) 2020. Arbetet med att
aktivt förflytta individer med försörjningsstöd till
egen försörjning fortsätter under 2021.

lntroduktionsverksamheten (-5,2 mnkr) vilket bl
a beror på minskade statsbidrag med 10 mnkr
frå n M i g rationsverket. Ate rstä I I n i n g skostn ad för
boendet på Varvsgatan som lämnats under året
då verksamheten gällande ensamkommande
barn och ungdomar förändrats.

Kostnader for personalrättsliga åtgärder.

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till
-51,9 mnkr.
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Finans, +56 mnkr Avvikelse Kommentarer
Pensioner mm +21,4 mnkr Pensioner visar positiv budgetawikelse

pä +2,9 mnkr. Ersättning för
sjuklönekostnader april-decem ber
uppgår till 20,5 mnkr, överskjutande del
på 9,3 har fördelats till nämnderna och

det kvarstår 11,2 mnkr på

finansforvaltningen. Nedsättning för
arbetsgivaravgifter mars-juni uppgår till
0,6 mnkr. Verksamheternas PO-pålägg
har justerats med 4,2 mnkr och

semester-/ kompskulden har justerats

med 2,3 mnkr.

Kalkylerade
kapitalkostnader

+5,2 mnkr Plus 5,2 mnkr på kapitalkostnader på

grund av lägre investeringstakt 2019 än

budgeterat.

Skatteintäkter och generella

statsbidrag

+14,5 mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag
har positiv budgetawikelse på +14,5

mnkr och har försämrats med 5,6 mnkr i

jämförelse med helårsprognosen i

oktober.

Finansiella intäkter +2,6 mnkr Revidering av beräkningsmodell för
borgensavgifter, enligt beslut i KF S 6

2020-02-17, innebär högre finansiella
intäkter. Överskottsutdelni ngen från
Kommuninvest är lägre än budgeterat.

Finansiella kostnader +1,4 mnkr Budgetawikelsen för ränta på upplånat
kapital är positiv.

Jämförelsestörande poster -9,1 mnkr Negativ budgetawikelse för
nedskrivningar på 14,4 mnkr enligt
information i KSAU S 12 2021-02-09.
Försäljning av mark uppgår till +2,1

mnkr, exploateringsfastigheter +3, 1

mnkr, fordon/maskiner +0,4 mnkr och
Aryds skola visar -0,4 mnkr.

Anslag tillförfogande +20,0 mnkr KS anslag tillförfogande reserv har ett
överskott pä 20 mnkr då det i samband
med delårsrapporten beslutades att
sänka det budgeterade resultatet till
-2 mnkr.
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Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå
utveckl ingen under rapportperioden

Bud geterade effektiviseri n gar, satsn i n gar samt föränd ri n gar u nder å ret
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 2020
I driftbudgeten för 2020 ingär effektiviseringar med 30 mnkr som fördelats med 3 mnkr
Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, Teknik- och
fritidsnämnd 2 mnkr samt Omsorgsnämnd 9 mnkr.

Satsningar i budget 2020
Nämnden för Arbete och välfärd har tillförts 10 mnkr för volymökningar

Tilläggsanslag i reviderad budget 2020
Kommunfullmäktige beslutade i reviderad budget 2020 S 35 om tilläggsanslag med 35
mnkr; Kommunstyrelse 12,2 mnkr, Utbildningsnämnd 21 mnkr och Teknik- och fritidsnämnd
1,8 mnkr.

Teknisk justering nya reglementen UN, KN och TFN 2020
Kommunfullmäktige beslutade om nya reglementen för utbildningsnämnden,
Kulturnämnden och Teknik- och fritidsnämnden i slutet av 2019 att gälla från och med den
1 januari 2020. Musikskolan flyttades från Utbildningsnämnden till Kulturnämnden och
Fritidsgårdarna flyttades från Utbildningsnämnden till Teknik- och fritidsnämnden. Därmed
följde effektiviseringskravet för berörda verksamheter med till nya nämnder.

Nettoeffekten av effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag blir därmed +9 mnkr för
Kommunstyrelsen, +7 mnkr för Utbildningsnämnden och -1 mnkr för Kulturnämnden samt
+/- 0 mnkr för Teknik- och fritidsnämnden.

Budget
2020

KF S 159
r90923

Tekn just
nya regle-

menten
2020

TA
reviderad

budget
2020

KFS35

Varav Varav
effe ktiviseringa r satsninga r

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget-
förändringar
exkl tekn

2020

Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Vålfärd

-2
-3
-1

-176
-586
-154
-25
-82
-b

444
-358

0

0
0
3

12

3
1

2

0
9

0

0

0

-9
-7

0

1

2

-3

1

1

-10

-2

Kom

mnasienämnd

-12
-21

Ölerförmyndarnämnd
Kommunreriision
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN)

nämnder 30 -10 0 -1
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Förändrade budgetramar under året

Utöver tilläggsanslag på 35 mnkr i reviderad budget 2020 har tekniska justeringar gjorts på

87 mnkr for löneökningar, PO-höjning och kapitalkostnader mm. Det budgeterade resultatet

har sänkts från plus 20 mnkr till minus 2 mnkr enligt beslut i KF S 141 2020.

Känslighetsanalys

Budget Löneökn
2020 12 mån

KF S 159 2019

190923

Teknjust Teknjust TA TA
KS anslag kapital- reviderad KS anslag

till ff kostnader budget till ff reserv
inv och drift 2020 2020 2O2O

2020 KF S 35 KF S 141

PO-
höjning

och
löneökn

2020

, mnkr
riga Tekn just Ny

budget
2020

tekn
just
2020

nya regle-
menten

2020

-3
-1

-176
-586
-1U

'25
-82
-6

-444

0
n

-7
-16

-4

-1

0
-10

-7

U

-6
'l

1

0
n

0
I

-7

0
0

-6
-16

4

-1

0
-10

-7

I
0

0
1

-140
157

-8
-9

0
0

4

-2

1

-4

0
-2

-781
-1

nasienämnd

och frilidsnämnd

-12
-21

Kommunrevision
Kommunstyrelse
Ljtbildningsnämnd (fd BUS/GN)

Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nåmnden för Aöete och Välfärd

-l 836Summa nämnder 00 -5 42 -1-46 -5 10 -35

{ 856Summa f inansförvaltninq 35 -220 5 -10 42 I 95685
Budqeterat resultat 0 -22 0 -220 0 0 000

Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr

Skatteintäkter 1 procent 15 mnkr

Förändring skatt 1 krona 70 mnkr

Generella statsbidrag och utjämning 1 procent 5 mnkr

Effekt på kommunens kostnader
Löneökningar 1 procent 16 mnkr

Räntekostnader 1 procent 0 mnkr på grund av
bundna räntor

Effekt på koncernens kostnader
Räntekostnader 1 procent 0,8 mnkr, ger dock ej

helårseffekt på grund av
merparten bundna räntor
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I nvesteri ngs redovis n i n g

I nvesteringsredovisn i ng per näm nd
mnkr

Arsbudget

Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd

Utfall Budget-
2020 awikelse

2020
-202 63
-13 I
-20

-14 1

-30
-22

2020
Nämnder

-265
-14
-2

-15
4
4

Summa -303 -236

I nvesteri ngsredovisn i ng per verksam het

mnkr

udget Utfall
2O2O e2020

Verksamheter

67

Exploateri ng näringsl iv

Exploatering bostäder

Markförvärv

lnfrastruktur

Pedagogisk wrksamhet

Vård och omsorg

Fritid och kultur

Övrig r,erksamhet

-6

-12

-26

-33

-89

-18

-87

-32

0

-5

-1

-29

-84

-9

-86

-22

5

7

26

4

5

10

2

10

Summa -303 -236 67

Kommentarer
Arets investeringar uppgår till 235,6 mnkr, vilket är 67,5 mnkr lägre än den budgeterade
nivån på 303,1 tkr och motsvarar en genomförandegrad på 78 procent. Färdigställda
projekt har ett utfall 148,6 mnkr och pågående projekt 87 mnkr. Det är framförallt
kommunstyrelsen som har avvikelser på större pQekt p g a tidsförskjutningar i

byggnationer och exploateringar. En större avvikelse är att ersättningen pä 24,4 mnkr for
Duveryd 5:1 erläggs våren 2021.
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Verksamheter, +67,5 mnkr Awikelse Kommentarer
Exploatering näringsliv +5,1 mnkr Karlshamnsfastigheters byggnation på

Östra Piren har varit försenad och

därmed även kommunens del avseende
markarbeten. Färdigställande av infarter
på lokalgata inom Stilleryd industri-
området. Detaljplanen för Västerport har
kommit igång snabbare än beräknat och

därför är det något högre kostnader i år.

Exploatering bostäder +6,9 mnkr Stärnö Sjöstad har positiv avvikelse på

arbetet med detaljplan, bidragsansökan
och sanering. Guöplatån har inga
kostnader för utbyggnad202O på grund

av överklagade av lantmäteri-
förrättningar. Försäljning kvarteret Atgen
sker 2021.

Markförvärv +25,6 mnkr Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs
efter att fastighetsbildningen vunnit laga
kraft. Detta sker som tidigast första
kvartalet 2021.

lnfrastruktur +4,4 mnkr lngen utredning av kajkonstruktioner har
skett under 2020. Allmän parkering vid
Prinsgatan awaktar beslut. Utbyte av
belysningsarmaturer till LED pågår och

beräknas vara avslutat i december 2Q22.

Möllegårdens skola kök har stött på

komplikationer i projektet som gör att det
drar ut på tiden och färdigställs 2021.
Tillbyggnad och renovering av Svängsta
förskola pågår men är försenat på grund

av större behov av platser och möjlighet
att bygga tillfler avdelningar. Detta
kommer även leda till en fördyring av
projektet och ärendet ska till KS för
beslut om finansiering för att klara
nybygg nationen. lT-utveckl i ngsbudgeten
för förskola och grundskola kommer inte

att förbruka att alla medel under 2020.
Kostnaden per chromebook-enhet har
minskat då nytt avtal med bättre villkor
tecknats.

Pedagogisk verksamhet +4,8 mnkr

Vård och omsorg +9,5 mnkr Entreprenaden för LSS-boende Korta
vägen är upphandlad och byggnationen
påbörjas 2020 och färdigställs 2021.

Fritid och kultur +1,5 mnkr Jössa träningshall invigdes hösten 2020.
Avtal är tecknat med entreprenör för
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byggnation av Asarums lP som beräknas
vara klar 2022. FAS 2 för byggnation av
ny S0-metersbassäng på Väggabadet
pågår.

Ovrig verksamhet +9,7 mnkr Utveckling av torget pågår och bedömd
tidpunkt för projektavslut är sommaren
2021. Fokus på drift- och pandemi-
relaterade behov har lett till förseningar i

utvecklingsprocesser inom lT-strategin
varför hela utrymmet inte nyttjats under
året.

Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagit ställning till

Utgifter sedan projektets start

Pågående Projekt Beslutad
totalutgift Ack. utfall Beräknad

totalutgift
Beräknad
awikelse

Karlshamn Energi AB
- Utbyggnad av fibertill landsbygden
Karls ham nsfastigheter AB
- Östra Piren

84 52 73 11

430 't45 430
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Balanskravsutredning
mnkr

Arets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga real isationsvinster
Real is ationsvi nster enl i gt undantags möj I i ghet
Realisationsörl uster enl igt undantagsmöj I ighet
Orealiserade Mnster och förluster i värdepapper
Aterföring av orealiserade vinster och förluster i

värdepapper
VA veksamhet

2020 2019 2018 2017

4,6
-2,6

-7,O

-0,5
-110,1

-0,5
26,5
-1,1

-0,1

0,5 -2,1

Arets resu ltat efte r ba la nskravsj uste ri nga r 2,O -7,6 -110,1 23,3

Reserueri ng av medel ti I I res ultatutjäm ni ngs reserv
Anrrändning av medel ftån
res u ltat utj äm n i n g s reserv

-5,1

7,6

Arets ba la nskravsresu ltat 2,0 0,0 -110,{ 18,2

Ackum ulerad reserv (RUR) 119,0 118,0 125,6 125,6

Ba I a ns k ravs res u ltatet

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 är 2010-2020 uppgår till 1 18

miljoner kronor.

Arets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 2 mnkr. En procent av årets
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (2 013 mnkr) uppgår till
20,1 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.

Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna konjunktursvängningar när
skatteintäkterna sviktar. Enligt SKRs prognos i oktober 2020 skulle det vara möjligt att

använda RUR för att täcka ett negativt balanskravsresultat ären 2020-2024. Det är dock
kommunens egna riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som avgör när RUR får
användas samt skälen för eventuellt avsteg från dessa. Kommunfullmäktige beslutade

mnkr

lB ackumulerade ej åters{iillda negativa resultat
Arets balanskravsresultat enligt
bal ans kravs utredn i ngen
Synnerliga skäl att inte återställa
Synnerliga skäl för att återställa ö\er längre tid

2020 2019 2018 2017

0,0

2,O

0'0

18,2

0,0 0,0

0,0 -110,1
110,1

UB ackumulerade negativa resultat att äterståilla
inom 3 år 0r0 0,0 0'0 0'O
UB Synnerliga skäl som ska äterställas över längre tid
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2019-10-28 5186 att 2019 års negativa resultat ska finansieras genom uttag ur
resu ltatutjä m n i n g sreserven.

Det finns inget krav på återställande av 2019 års negativa resultat då Kommunfullmäktige
beslutade att ianspråkta medel ur RUR. 2018 beslutade Kommunfullmäktige om synnerliga
skäl för att ej behöva återställa det negativa resultatet och 2017 hade kommunen ett positivt
resultat.

Väsentl iga personalförhål landen
Källa till sammanställningar och statistik: Heroma och Kolada

Ytterligare information angående personalforhållanden återfinns som bilaga till
årsredovisningen 2020 (personalekonomisk redovisning).

Personalpoliti k och kompetensförsörjn i ng
Karlshamns kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade medarbetare. En kompetensforsörjningsplan för Karlshamns
kommun som arbetsgivare ha tagits fram. Detta mot bakgrund av det allt svårare
rekryteringsläget inom många yrkeskategorier i den offeniliga sektorn.

lnom personalpolitiken finns policydokument, riktlinjer och rutiner som syftar till att
Karlshamns kommun ska stå för en god personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare.

För ett antal år sedan kunde offentliga arbetsgivare till stor del planera sin
kompetensförsörjning utifrån pensionsavgångar vid 65 års ålder. Möjligheten har forändrats
till följd av varierad pensionsålder och ökad personalomsättning. Nyrekryteringar kommer att
vara svåra att fÖrutse samtidigt som personalbehovet av kommer att vara stort vilket blir en
utmaning då kommunen samtidigt står infor omfattande besparingar.

För att vara en attraktiv arbetsgivare, och utifrån de faktorer man anser avgörande för att
man ska trivas på en arbetsplats, har Karlshamns kommun valt att arbeta med följande
strateg iska utveckl i ngsområden :

. Ledarskap

. Arbetsmiljö
o Anställningsvillkor
o Arbetsinnehåll

Målsättningen med minskad sjukfrånvaro är fortsatt tydlig och två viktiga insatser för att
lyckas med detta är dels att de timavlönade anställningarna minimeras både i antal utförda
timmar och i antal personer samt att chefer stannar kvar i sin befattning inom kommunen i

minst 4 år.

Utvecklingsområdena syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
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Antal månadsanställda
Vid mättillfället 2020-11-01 var antal månadsanställda 3 038 personer, vilket är en minskning

med 64 personer jämfört med föregående år.

Anställda/förvaltni ng
Utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är de

förvaltningar som påverkats mest av besparingarna. Merparten av de neddragningar som

gjorts berör medarbetare med visstidsanställning.

lnom omsorgsförvaltningen har man genomfört omorganisationer som innebar en minskning

av antalet mindre boenden för att istället satsa på ett av de större boendena, vilket man såg

gav flera positiva effekter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har framför allt minskat antalet visstidsanställda, samt lagt

ner Sternölaboratoriet vilket påverkat antalet anställda inom denna förvaltning.

lnom utbildningsförvaltningen har man av effektiviseringsskäl minskat antalet anställda,

samtidigt som det varit betydande ökningar av elever (framför allt inom grundskola och

gymnasiet). Likaså har man arbetat aktivt med att söka de externa finansiella bidrag som

finns, för att kunnat bibehålla personalstyrkan i den mån det varit möjligt.

Utbildningsnivå
I Karlshamns kommun är andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning 48%. Over tid

har denna siffra haft en svag men stadig uppgång sen 2009. De senaste tre åren kan man se

en utplaning då vi legat på samma nivå.

Trend
Uryål: ÄLta kommlne.lovågt mldel)
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Personalrörlighet
Personalrörligt är ett brett begrepp som innefattar dels personalomsättning, dvs hur många
medarbetare som börjar och slutar i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda, och
dels hur rörligheten inom organisationen ser ut med bl.a. omorganisation, frivilligt byte av
arbetsplats inom organisationen etc.

I Karlshamns kommun finns en viss trend att det är fler avgångna än nyanställda
tillsvidareanställn i ngar (statistik f ör 2020 saknas).

Personalrörlighet 2019 2018 2017

Nya tillsvidareanställda under året (%) 8 11 11

Avgångna tillsvidareanställda under året (%) 12 I 12

Aldersfördelning
Aldersfördelningen for kommunens medarbetare är att gruppen - 34 år står för ca 25o/o,35-
54 år står för ca 50% och 55år och uppåt ca 25o/o. Det är positivt att vi har en jämn fördelning
och att vi de senaste 10 åren har ökat den yngre gruppen så den är lika stor som gruppen
55år och uppåt.

Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation
Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som
innebär en påtagligt större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning samt gör så att
jämställdheten ökar.
Skolan, vården och omsorgen står inför stora rekryteringsutmaningar de närmaste åren. Dels
för att ersätta de som går i pension och dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar.

Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter
organiseras utifrån heltid och lika forutsättningar oavsett kön.

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 tjånsterna har sysselsättningsgraden 64,25
procent.

Vi konstaterar en positiv trend och att arbetet med att hoja sysselsättningsgrader och utöka
antalet heltidsarbetande går åt rätt håll.

Timavlönade
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.

Att bemanna utifrån att vi vet att en viss andel personal är frånvarande för olika orsaker som
ex VAB, semester och sjukfrånvaro ger vinster genom ökad kontinuitet i verksamheten som i

sin tur ökar kvalitön för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.
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Förvaltning 2020 2019 2018 2017 2016

Omsorgsförvaltningen 86 412 55 008 45 806 163 901 1 88 669

Arbete och Välfärd 117 243 89 940 86 305

Utbi ldn ingsförvaltn in gen 38 078 47 841 59 489 68 755 113 627

Sam hällsbyg g nadsförvaltin gen 19 312 15 953 20 430 22325 29 336

Kommun ledn i ngsförvaltn ingen 2 985 583 1 1 5 1 318 1 706

TOTALT 264 402 209 325 213 {80 255 299 333 338

Som framgår av tabellen har antalet timmar som görs av timavlönade ökat med ca 54 000

timmar mellan 2019-2020. Detta beror på stor del på att kommunen från och med 2019

anställer BEA (bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) som

timavlönade. Av ökningen mellan 2019 och 2020 står förändringen av BEA-anställningar

för 49 000 timmar och endast 5000 timmar utgörs av timavlönade anställningar. Denna

ökning är helt rimligt med tanke på att sjukfrånvaro och annan frånvaro kopplat till Covid-19
hos ordinarie personal och en hög belastning framför allt i vården har gjort att behovet av

vikarier och timavlönade ökat.

Semester
Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en

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

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

Sjukfrånvaro och sjukkostnader
Mellan 2010-2017 hade Karlshamns kommun en trend med ökad sjukfrånvaro, framför allt
inom omsorgsförvaltningen. Från september 2017 bröts denna trend och sjukskrivningarna
gick successivt neråt.

2020 ser vi att sjukfrånvaron ökat kraftigt, detta till följd av Covid-19. Framför allt ses en

ökning av korttidsfrånvaron vilket troligtvis beror både på sjukdom och på de
rekommendationerna folkhälsomyndigheten varit tydliga med, att stanna hemma vid minsta

förkylningssymptom.

Genomsnittlig sjukfrånvaro
Dagar/anställd

2020 2019 2018

Korttidsfrånvaro, dag 1 -1 4 10 6,8 7,3

Långtidsfrånvaro, dag 1 5- 15,9 15,8 17,4

Totalt 25,9 22,6 24,6

I takt med ökad sjukfrånvaro ökar även sjukkostnaderna. Det är framför allt korttidsfrånvaron

som ökat kraftigt frän 2019 till 2020. Den totala sjuklönekostnaden för 202O uppgick till ca

25,2 miljoner. På grund av coronaviruset fattade riksdag och regering ett beslut om tillfälliga

regler om att arbetsgivaren fick ersättning för sjuklönekostnaden som de har redovisat i

arbetsgivardeklarationen från april och framåt. Den totala ersättningen för Karlshamns
kommun 2020 är ca20 miljoner kronor.
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Omsorgsforvaltningen I 314 7 147 7 873

Arbete och Välfärd 3 946 2798 2945
I 990

Utbi ldnin gsförvaltningen 8 508 5 551 6 023 5 182

Sam hällsbygg nadsförvaltn ingen 2754 1 882 2 187 1 681

Kom m u n led n i n gsförva ltn i n gen 610 351 452 362

Övriga (valnämnd, överförm, festival) 12 13 I 13

Finansförvaltning 39 -526 -330 236

Summa sjuklön exkl. PO 25 184 17 216 19 489 17 228

Förändring från föreg. är i olo 46,3o/o -10,1o/o 13,1o/o 4,$o/a

Nedan visar den totala sjuklönekostnaden kommunen haft, oaktat ersättning från regeringen.

Trots minskat antal anställda har sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna ökat 2020 pga
Covid-19

Sjuklön dag 2-14 exkl PO och Antal anställda,
2014 - 2020

Sjuklön dag2-14 exkl PO och Sjukfrånvaro
%,2014 - 2020
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Redovisn i n g av sj u kfrånvaro
Kommunkoncernen
Total sjukfrånvaro i procent av de
anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

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

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

Kommunen
Total sjukfrånvaro i procent av de
anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

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

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

Kommunen, sjukdagar per anställd

Kommunstyrelsen inkl
Överförmyndarnämnden

BUS-nämnden

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Byggnadsnämnden

Fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Teknik- och fritidsnämnden

Omsorgsnämnden

Nämnden för arbete och välfärd

Totalt kommunen

8,38% 5,370k 9,14% 7,26% 7,94%

2020 Män 2020 Kvinnor 2019 totalt 2018 Totalt

7,03%

7,69%
6,610/o

7,290/o

50,020/o

34,37%

50,81%

54,850/o

5,910/o

4,030/o

6,79%

10,63%

8,99%

8,870/o

7,95%

6,840/o

7,49%

8,740/o

7,22%

8,480/o

13,550/o

24,86%
50,57%

26,510/o

45,170/o

49,200/o

34,780/o

51,68%
54,44%

33,290/o

52,180/o

57,240/o

2019 2018 2017 2016

2020 Totalt

7,95%

9,160/o

7,56%
8,010/o

42,32%

24,010/o

42,230/o

7,950/o

9,430/o

7,970/o

8,49%

24,450/o

43,07%
49,40o/o

2020

21,7

42,95o/o 34,89% 44,15o/o 50,25% 51,23o/o

10,7

17,7

12,5

16,4

18,8

12,1

21,9

18,4

12,2

42,1

34,2

27,6

22,4

17,3

14,7

18,7

15,1

28,4

5,5

3,7

9,2

23,6

3,2

37,8

6,4

8,2

8,6

20,7

35,5

29,2

24,6

5,7

4,5

10,6

26,9

20,9

39,3

26,2

25,9

18,6

33,9

24,3

22,6

36,2

26,7

26,1
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övrig Personalstatisti k
Kommunen, 1 november

Antal månadsanställda

fördelning män/kvinnor i %

Anställninqsform

därav tillsvidareanställda

därav tillsvidareanställda i %

Svsselsättninqsqrader

därav heltidsanställningar

därav heltidsanställningar i %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Arsarbetare (summerade sysselsgrader)

Medelålder

Hälsa

Antal friska personer 1 nov

Antalfriska i %

Lön

Medellön - heltidslön

Medianlön - heltidslön

Kommunen. resursanvändninq hela
året

Anställninqsdaqar

Frånvarodagar

Frånvarofrekvens

Närvaro i % av anställningsdagar

Arbetade timmar

därav:
. fyllnadstid
* övertid
* timtid

2020
Totalt 2020 Män

2020
Kvinnor 2019 totalt

2018
Totalt

3102 32473 038

100%

2719

890

2 336

77o/o

94o/o

2862

44,6

2 885

93%

30 169

28 400

1 151 967

277 196

24,10/o

75,9o

27 727

20 657

264 042

583

19o/o

490

84o/o

536

92o/o

960/o

562

43,7

960Ä

30 864

28200

229 840

37 754

16,40/o

83,6%

5 128

5 386

125 288

2 455

81o/o

2229

91o/o

1 800

73%

94%

2 300

2294

93o/o

29 996

28 450

922 127

239 442

26,O%

74,0o/o

2767

89o/o

2296

74o/o

94%

2 915

2 883

94o/o

29 905

28 300

I 209 123

280 647

23,20/o

76,80/o

2862

88%

2 330

72o/o

94%

3 040

2981

92o/o

28 857

27 170

1242919

287 513

23,1%

76,90/o

44,9 45,0 44,6

591

4460828 1071216 3389612 4624769 4773959

22 599

15 271

138 754

30 950

21 693

209 327

40 133

28 442

219 711
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Förväntad utveckling
Framtiden är osäker och svår att förutspå kan konstateras efter äret2020, då pandemin
drog in över världen. Aret har varit prövande men det har också visat på att det finns
alternativa lösningar att fortsätta utveckla i framtiden. Globalt står världen inför en möjlig
omstart där vi nu istället använder all kunskap och allas begåvningar for att skapa en
hållbar framtid. Agenda 2030 innehåller målen som leder världen mot en hållbar utveckling
socialt, ekonomiskt och miljömässigt men samtidigt påverkas den globala, nationella och
regionala utvecklingen av en rad osäkerhetsfaktorer som låter hållbarheten hamna i

skymundan.

Karlshamns kommunkoncern kommer att påverkas av ökade behov av välfärdstjänster
inom skola, vård, omsorg och infrastruktur. Försörjningskvoten ökar när alltfler blir äldre och
lever längre samtidigt som andelen yngre i icke arbetsför ålder ökar i förhållande till antalet
mellan 19-64 år. För att klara den demografiska utvecklingen med tillgängliga resurser och
personal behöver verksamheterna förändras. Verksamheterna måste bli effektivare och
ambitionsnivåerna måste sänkas. lnförandet av digitalteknik måste påskyndas och
uppföljningssystemen förbättras. Kraven på kommunen kommer att utmanas och sannolikt
kommer framtiden innebära en ökad samverkan mellan kommun, bolag, näringsliv och
medborgare.

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
forhållandevis höga i Sverige ijämförelse med många andra länder. Skattesatsen for de
olika kommunerna skiljer i storleksordningen 6 kr och frågan är vad som skiljer
kommunernas verksamheter åt? Effektivitet och ambitionsnivå eller finns det även
strukturella skillnader som påverkar?

De framtida investering arna är stora för svenska kommuner generellt sett. lnvesteringar
från 60 och 70-talet ska ersättas samtidigt som många kommuner brottas med låga
ekonomiska resultat. En kapitalintensiv verksamhet som Karlshamns hamn har mojlighet att
bidra till tillväxt för regionen men behöver då investera stora summor. Låneutrymmet är
begränsat och långsiktiga beslut är svåra att fatta under rådande ekonomiska
konju nkturförändringar.

Långsiktighet och god ekonomisk hushållning 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. Skatteunderlaget
inför 2021 innebär stora utmaningar för den kommunala verksamheten som måste
anpassas men också finansiera planerade investeringar.
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Utmaningar, föränd rade förutsättningar
Det ekonomiska läget i Karlshamns kommun har och kommer fortsatt att ha stor inverkan
på kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Arbetet med att klara nödvändiga

besparingar är en stor utmaning och omfattande åtgärder har under året vidtagits som
minskat kommunens befarade underskott. Det är samtidigt en förutsättning för en hållbar

ekonomi och en möjlighet att bedriva kommunens kärnverksamheter.

Pandemin har inneburit osäkra prognoser för innevarande och kommande år och

budgetarbetet har förskj utits.

Utvecklingsområden såsom tydlig inköpsprocess och ökad avtalstrohet, digitalisering osv
har påbörjats men har tagit längre tid på grund av pandemin.

En utmaning i samband med besparingsarbetet 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 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 bröts trenden och sjukskrivningarna gick succesivt ner. För 2020 ses

återigen en ökning, framför allt för den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar medan den längre

frånvaron minskar. Den största förklaringen till ökningen är Covid-19.

Kommunledning
Vid årsskiftet samlas överförmynderiverksamheterna i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
i ett gemensamt kansli.

Under året har Stadsbiblioteket renoverats och fått mer yta och kan nu erbjuda mer

ändamålsenliga lokaler. Stadsbiblioteket har dock ett kvarstående behov av utökad
yta till en multisal, mötesrum, konstförråd och personalutrymmen. Musikskolan har

ett fortsatt stort behov av ändamålsenliga lokaler.

Arbete och Välfärd
Nämndens viktigaste utmaning är att budget och kostnaderna i verksamheterna ska vara

balanserade. Nämndens viktigaste områden är omstruktureringen av gruppbostäder,

erbjuda hemmaplanslösningar inom barn- och ungdom och missbruksvården, att arbeta för
att avsluta placeringar med fungerande lösningar på hemmaplan samt att arbeta aktivt med

förflyttning av individer med försörjningsstöd till egen försörjning.

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att förändra arbetsmarknadsenhetens
fokus till personer som har försörjningsstöd.
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Omsorg
Den demografiska utmaningen för omsorgsförvaltningen är kopplat till kommande
pensionsavgångar och personalomsättning. Visionen Karlshamn 50 000 innebär att
förvaltningen har stora behov av kompetensforsörjning iframtiden.

Utbildning
Det har varit och kommer även framgent att vara stora volymökningar, både i grundskola
och i gymnasieskola. Detta medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och
lokalplanering.

Bolagen
lnvolvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en
utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter men
verksamhetsmässigt så kvarstår det flera större utmaningar. Anläggningarnas status har
omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva
resurser under en lång period framöver. Arbete pågår for långsiktig planering samt för att få
VA ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Pandemin har påverkat KEAB bland annat genom att arbete som utförs i kundanläggningar
såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbete mm har senarelagts i perioder under
året samt att marknadsföringsaktiviteter ställts in.

Coronaviruset har fått stora effekter, också långsiktiga för Hamnen på terminalhantering i

och med att kunder permitterat och volymer försvunnit. Långsiktigt kommer denna volym
delvis inte att komma tillbaka utan arbetet kommer att skötas internt av kunden. De stora
förlusterna inom Terminalhantering kompenseras av stora intäkter på olja. Dock är nu

lagren fyllda och hanteringsintäkter kommer förmodligen att minska under kommande 12

månader.

KAFAB har haft olika utmaningar som resulterade i förändringar i ledningen och styrelse
under hösten. Nytt samverkansavtal mellan KAFAB, Netport Science Park och Karlshamns
kommun ska säkra ett fortsatt hållbart, innovativt samarbete vad avser nyskapande,
förstärkning och expansion av Karlshamn näringsliv

Uppsagda lokalavtal från kommunen har drabbat KABO, vilket innebär ett stort hyresbortfall
2020. Försenade detaljplaner, höga kostnader för ombyggnad av lokaler till lägenheter och
begränsad kommunal borgen har inneburit minskat investeringsutrymme som skulle
genererat intäkter. Effekter av Covid-19 har bland annat inneburit att stora underhållsprojekt
tagit längre tid, vissa underhållsprojekt flyttats fram, samt sämre service till hyresgäster.
Dock har den digitala utvecklingen i bolaget skyndats på.

För Kreativum började året med fler besökare på helger och lov likaså var antalet
konferensgäster och bekräftade bokningar fler än tidigare. Från mars 2020 har
verksamheten ståt stilla och intäkterna uteblivit till nästan 100 procent. Sedan dess har all
publik verksamhet varit stängd på grund av corona-pandemin. Kreativums personal hyrdes
till stora delar ut under perioden mars-augusti som vikarier till verksamheter inom
Karlshamns kommun där det fanns behov på grund av läget med pandemin. Under hösten
2020 päbörjades genomförandet av några av de akuta ersättningsinvesteringarna i

verksamheten.
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Kreativum har minskat antalet fasta anställningar med motsvarande fem heltidstjänster
under 2020. Bolagets uppdrag som science center som ska finnas till för alla, gör det
utmanande att finansiera all verksamhet med egna intäkter. Under 2020 tog Karlshamns
kommun ett beslut om att årligen finansiera Kreativum med fem miljoner kronor. Det
motsvarar ungefär en tredjedel av Kreativums verksamhet. Utsikterna för verksamhetsåret
2021 är fortsatt ovissa på grund av covid-19-pandemin.
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Finansiella räkenskaper för koncernen och
kommunen

Resultaträkning

Mnkr Not

Kommunen

2020-12-31 2019-12-31
Kommunkoncernen

2020-12-31 2019-12-31

Verksam hetens intåkter
Verksam hetens kostnader
Avskrivningar

1

2,4,5
3,4

408
-2 323

-1 06

432
-2 291

-93

1 088
-2776

-266

I 252
-2 884

-238
Verksa m hete ns nettokostnad

Skatteintäkter
Generella stats bidrag och utjäm ning

Verksam hetens resultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-2021 -1952 -1954 -1 870

1 486
527

59

5

-28

6
7

4
-24

8
o

1 486
527

-8

1 501

434

65

1 501

434

-17

15
-3

13
-3

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster

4

0

42

0

39

0

-7

0

Arets resultat 4 -7 39 42

Kassaflödesanalys

7t



Not

Kommunen

2020 201 I
Kommunkoncernen

2020 2019Mnkr

Den Iöpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4

101
39

271
42

241
-7
86Juste för likviditetspårcrkande post 24

Medel ve m n
förändring av rörelsekapital
Ökning/m inskning förråd m m

Ökning/m inskning av kortfristiga fordringar
Ökning/m inskning av korttftistiga skulder

310
1

-23
59

79105

I
69

-11
-61

283
1

29
-56

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteringsverksam heten
lnvesterin g i m ateriella anlägg n in gsti ll gån gar
Försäljning av m ateriella anläggningstillgångar
lnvesterin gar i im m ateriella an läg gni ngsti ll gån gi

Förvärv av fi nans iel la ti I lgångar
Avyttri n g av fi n a n s i el I a an I ä g g n i n g s ti I I g å n g ar

183

-236

7 347

-636
12
-3
-1

1

257

-1 96
64

-656
3

-'l
-6

1

7

-6

l(assafl öde från investeringsverksam heten

Fina ns ie ringsverksam hete n
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga s kulder

,229

100

-138

150
-30

-627

347
-30

-659

498
-58

Kassaflöde från finans ieringsverksam heten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

{00

54
77

120

-11
88

317

228

440

38
190

37

Likvida medel vid periodens slut 131 77 265 224

Balansräkning

72



Mnkr

Tillgångar

Anläggningstillgå nga r
lm m ateriella anläggningstillgångar
Materiel la an läg g n i n gsti I I g å n ga r
- Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
- Maskiner och inrentarier
- Pågående nyanläggningar
Finans iella anläggningstillgångar

Kommunen
Not 2020-12-31 2019-12-31

10

951
138

87
185

Kommunkoncernen
2020-12-31 2019-12-31

24

11

12
13
14

1 069
132

99
187

2 949
958
518

30

2782
921
365

29

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Kortfristig a ford ri n gar
Kassa och bank

15

16

149
131

1 487 1 361 4 459 4 099

158
77

4
326
265

5

302
228

Summa omsättningstillgångar 280 235 595 535

Summa tillgångar 1 767 1 596 5 054 4 634

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Arets resultat
Res u ltatutjäm nings reserv
Öwigt eget kapital

4
118
917

-7
126
916

39
118

1 068

42
126

1 018

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra awättningar

17 1 039 1 035 1 225 1 186

9

103

18

19
I

106
9
3

9

5

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

20
21

12

250
466

14

150
397

115

2 952
762

112

2 693
643

Summa skulder 716 547 3 714 3 336

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 767 1 596 5 054 4 634

Pante r och ansvarsförbinde lse r
Ansvarsförbindelser
Pens ionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland skulderna eller
araättningarna
Borgen- och öwiga ansvarsförbi ndelser
Öwiga ställda panter

22
23
23

608
2785

622
2 510

608
24

213

622
24

213

859Summa panter och ansvarsförbindelser 3 393 3 132 845

t-t
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Noter

NOT 1

Verksam hetens intäkter

Kommunen, Tillgångar, 1 767 tkr

r Anl.tillgångar r Likvida medel
r Övr omsättn.tillgångar

Kommunen, Skulder och Eget Kapital,
1767 tkr

1 600

1 400

1 200
1 000

800

600

400

200

0
r Långfristiga skulder

x Avsättningar

r Kortfristiga skulder

r Eget kapital

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

Försäljning av\aror och $änster
Taxor och avgifter
Hyror och arenden
Bidrag från staten
EU-bidrag
Försälj ning wrksam het och kons ulttjänster
lntäkter från eploateri n gs verksarrt ltet
Försäljning av an läggningstillgångar
Öwiga intäkter
Aktiverat a tng

36
59
42

206

42
60
44

217
2

67

367
163
272
209

2
43

3
8

7
14

334
352
276
219

3
56

2

57
3
3

4
8

Summa intäkter 408 432 1 088 1 252

NOT 2
Verksam hetens kostnader

Personalkostnader
Pens ions utbetalningar enl KPA
Eget aktircrat arbete
Lämnade bidrag
Köp avhuwdwrksamhet
Lokal-, markhyror och leasing
Fastighets- och entreprenadkostnader
Bränsle, energi o vatten
Förbrukn ings inr,entarier och m aterial
Transporter och resor
Öwiga främ m ande tjänster
Försäkring- och riskkostnader
Realisationsförluster och utrangeri ngar
Öwiga kostnader
Skattekostnad

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

-1 538
-44
I

-78
-262
-1 06

-44
-43
-90
-33
-62

-6
-3

-27

-1 534
-43
11

-68
-256
-104

-35
-45
-82
-37
-64
-7

-1761
-44
10

-73
-296
-56

-1 10

-64
-109

-40
-91
-13

-3
-113
-13

-1 818
-43
11

-68
-290

-59
-116
-66

-109
-51

-107
-18

-1 36
-14

-27

-2884Summa kostnader -2323 -2291 -2776
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NOT 3
Avskrivningar

lm m ateriella tillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Mas kiner och inr'entarier
Nedskrivningar enligt nedan

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

-58
-34
-14

-57

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

-34
-2

-1

-120
-106

-39

-111
-101

-26
Summa avskrivning och nedskrivningar -106 -93 -266 -238

Neds krivninga rna avser;
Mark- byggnader och tekniska anläggningar
Mas kiner och inrentarier

-14 -2 -14
-25

-4
-22

Summa nedskrivningar -14 -2 -39 -26

NOT 4
Jämföre lsestöra nde poster

Nedskrivning av materiella anläggningstillg
Stads bidrag för ökat bostads byggande
Bidrag för hantering avförorenad mark,
Engångspremier förmånsbaserad pension

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

-14

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

-39-2
7
5

-10

-26
7
5

-10

Sum ma jämförelsestörande poster -14 0 -39 -24

NOT 5
Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision

Total kostnad för räkenskapsrevision

varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna (tkr)

2020

351

319

1 515

-23

-8

2

2019

261

235

Kostnaderna för räkens kaps reMs ion avser kostnader för grans kn ing av bokföring, delårs rapport samt
års redoMs ning för räkens kapså r 2O2O.

Den totala kostnaden förreVsion uppgårtill 1,6 mnkrförär2O20, rnaravkostnad försakkunnigtbiträde
uppgår till 0,9 mnkr.

NOT 6
Skatteintäkter

Prelim inär kom m unalskatt
Preliminär slutawäkning innevarande år

Slutawäkningsd ifferens föregående år

lVlellankom m unal kostnads utjäm ning

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

1 515
-23

-8

2

1 512

-14

1

2

1 512
-14

1

2

Summa skatteintäkter 1 486 I 501 1 486 1 501

NOT 7
@nerella statsbidrag och utjämning

ln kom s tutjäm n i n g s b id rag

Kom m u nal fastig hetsavg ift

Stats bid rag för fl yktingrcrksam het

Bid rag för LSS-utjäm ni ng

Kostnads utjäm n i ngs bidrag

Reg lerings bid rag

Generella stadsbidrag

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

327 312
66 63

917
56 68

-25 -49

33 23

61

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

327

66

I
56

-25

33

61

312

63

17

68

-49

23

434Summa generella statsbidrag och utjämning 527 434 527
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NOT 8
Finansiella intäkter

Ränteintäkter och liknade res u ltatposter
Borgensavgifter

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

3

12

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

4 55

I
Summa finansiella intäkter 15 13 4 5

NOT 9
Finansiella kostnader

Räntekostnader
Öwiga fi nansiella kostnader

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

-2

-1

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

-2
-1

-23
-1

-27
1

Summa finansiella kostnader -3 -3 -24 -28

NOT 10
lm materiella anläggningstillgångar

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

lngående ans kaffn i n gsvärde
lnköp
Utgående ans kaffningsvärde

lngående ackum ulerade avs krivn ingar
Ä,rets avskriwingar
Utgående ackum ulerade avskrivningar

I
3

12

8
1

9

-7-7

-1

-8 -7

Utgående redovisat värde 4 2

NOT 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

ln gående ans kaffn i n gsvärde
lnköp
Omfört från pågående nyanläggning
Försäljningar
Utrangeringar
Nedskrivningar
Om klas s ificeringar

Utgående a ns kaffningsvä rde

lngående ackum ulerade avs krivningar
Utra n geri n gar/förs älj n i n ga r

Nedskrivningar
Om klass ificeringar
Ärrets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

lngående ackum ulerad nedskriwing
Arets nedskriwing

Utgående ackum ulerade nedskrivningar

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

1 955
120

71

-?
-5

-14

2 124

-1004
7

-58

-l 055

2 334
70

4 538
140
194

-3
-32
-14
-18

4 805

-1732
17

4 572
109
316

-438
-3

-11
-7

4 538

-1 881
251

9

-438

-11

1 955

-1204
248

I

-57

-1 004

3

-124

-'l 832

-24

-11 1

-1732

-22
-2

-24-24

Utgående redovisat värde 1 069 951 2949 2742

Markreserv
Verksam hetsfastigheter
Fastigheter för affärsversam het
Publika fastigheter
Fastig heter för an nan verks am het

96
712

2
242

17

90
614

2
217

28

256
1 225

303
242
923

251
1 128

314
217
872

2782Utgående redovisat värde 1 069 951 2949
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NOT 12
Maskiner och inventarier

ln gående an s kaffn i n gsvärde
lnköp
Omfört från pågående nyanläggn in g

Försäljningar
Utrangeringar
Om klass ificeringar
tftgående a ns kaffningsvä rde

lngående ackum ulerade avs krivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Om klass ificeringar
Om klass ifi cering ingående nedskrivningar
Ärrets arrskrivningar
tftgående ackum ulerade avskrivningar

lngående ackum ulerad nedskriwring
Å,rets neds kriwr i n gar/återtöri n ga r
Omfört från pågående nyanläggnin g

Om klass ificering ingående neds krivn ingar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

538
29

-1

566

-400

-34
434

525
40

-24

538

-384
15

3

-34
-400

2248
108
42

-5
18

2 411

-1295

5
-3
48

-1 06
-l 351

-32
-7

-15
-48

-102

-1215
14

6
0

1 899
354
20

-24
-6
5

2248

-1 00
-1295

-28
-4

-32

-3

Lftgående redovisat värde 132 138 958 921

NOT 13
Pågående nyanläggningar

Vd årets början
lnköp
Om klass ificeringar
Nedskriwringar

Kommunen

2020-12-31

87
84

-72

Kommunen

2019-12-31

87

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

365 327
393 475
-222 -420
-18 -17

Utgående redovisat värde 99 a7 518 365

NOT 14
Finansiella an ngar

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

162 162

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Aktier i koncernföretag
Öwiga aktier och andelar;
- Kommuninvest Ekonomisk förening
- Övriga aktier och andelar
Kom m u ninvest förlags lån
Öwiga långfristiga fordringar

13
2

0
10

13

2
0

15

7

3

5

8

I
2

5
4

Summa finansiella anläggningstillgångar 187 185 30 29

Aktier i koncernföretag

Stadsvapnei i kärtsnam

org nr Kapital-
andel

nAB
2020-12-31 2019-12-31

160 160
- Karlshamns Energi AB

- Karlshamns Energi Elförsäljning AB
- Karlshamns Energi Vatten AEI

- Karlshamnsbostäder AEI

- Karlshamns Hamn AB
- Karlshamns Kombiterminal AB
- Karlshamn Tank Storage

- Karls ham nsfastigheter AB
- Kreatiwm i Blekinge AEI

Västblekinge Miljö AB

556427-2382
556223-8849
556527-9345
5591 70-4308
556526-8355
556016-9467
556616-5659
556885-5224
556788-5160

556545-4989
5561 98-1480

lOOo/o

lOOo/o

IOOVI
lOOo/o

lOOo/o

lQOo/o

lQOo/o

5Oo/o

lOQo/o

lOOo/o

5Oo/o 22

Summa aktier i koncernföretag 162 162



NOT 15
Kortfristiga fordringa r

Kundfordringar
Aktuell skattefordran
lm m ateriel la om säftn i n gsti ll gån g ar
Fordran fastighetsalg ift
Öwiga kortfristiga ford ringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

22 21 64
5
2

43
50

162

70
5
5

40
44

138

43
30
54

40
27
70

Sum ma kortfristiga fordringar 149 158 326 302

NOT 16
Kassa och bank

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Koncernkonto
Öwiga bankkonto

130
1

75
2

242
23

164
64

Summa kassa och bank 131 77 265

Kommunen harti llsammnas med koncernbolagen gemensam checkräkningskredit på 200 mnkr
Kredite n ä r för nä rva nde outnyttja d.

228

NOT 17
Eget kapital

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

lngående eget kapital
Årrets resultat

1 035
4

1 042
-7

1 186
39

1 144
42

Utgående eget kapital 1 039 1 035 1 225 1 186

varav res u ltatutjäm n ings reaerv (RU R)

NOT 18
Avsättning pensioner

lngående a\rsättning pensioner inkl löneskatt
- årets utbetalningar
- föråndring löneskatt
- öwigt
Utgående avsättning inkl lönes katt
Aktualiseringsgrad %

lngående aw ättning företroendevalda (inkl
löneskatt)
Nyntjänad OPF-KL
Utgående avsättning förtroendevalda

118

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

118 118

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

7 I
-1

-1

7

99

118

7

-1

;
99

I

1

7 6

99

2
1

3

99

2
1

3

2

2

2

2

Summa utgående avsättning pensioner 9999

KPAs överskottsfond
lngående kapital
Utgående kapital

1

1

1

1

1

1
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NOT 19
Andra avsättningar

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

3

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

89 79
17 24

Uppskjutna skatter
Öwiga a\rsättningar 5

Summa andra avsättningar 3 5 106 103

Uppskjutna skatter
Uppskjuten skatt* på temporära skillnader;
Byggnader och mark
Maskiner och inrentarier
Pågående nyan läggningar
U nders kottsavdrag

29
62

1

-3

19

63

-3

Summa uppskjuten skatteskuld 89 79
* Använd skaffesafs 20,6% vid beräkning av uppskjuten skatt på temporära skillnader

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31Övriga avsättningar

lngående avsättning
Årrets ausättningar
Under året ianspråktagna belopp

5
3

-5

I
1

-5

24
I

-16

30
11

-17

Summa utgående övriga avsättningar 17 24

lKommunen beståravsättningarna utavareättning fördeponi 0 mnkr(5 mnkr) som a\Eersanering
deponi Hunnemara, samt 3 mnkr sanering Möllebackens förskola.
Tillkommande avsättningarna i koncernen avserfrämstVästblekingen Miljö AB. Avsättning förframtida
kostnader för s luttäckning av deponier pä 14 m kr (30 m nkr) samt framtida behandlingskostnader för
restlager4 mnkr(3 mnkr). Då ägarandelen avbolagetär50 %, inkluderarbalansposten för
koncernen 50 % avdessa belopp, dra 9 mnkr (16 mnkr)

NOT 20
Långfristiga skulder

Sku lder till kreditinstitut
Öwiga långfristiga s kulder

Summa långfristiga skulder 25O 150 2952 2 693
Klassificerat som kortfristig skuld €€
Total skuld inkl kortfr del 250 150 3 040 2722

53

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

250 150

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

2 950 2691
22

Genom s n ittlig räntebindnin gstid
Genom s nittlig låneränta (procent)

Lå nesku I de ns förfa I lostruktu r
Lån som förfaller inom;
1är
2-5 är
5-1 0 år

100
50

525
1 603

912

3,46
o,78

200

4,68
0,91

3,73
0,87

3,67
1,05

517
1 396

80750

Totalskuld kreditinstitut inkl kortfr del 250 150 3 040 2720

Fördelnino oå Ianqrvare

Handelsbanken
Nordea
Sparbanken
Kom m uninvest 250 '150

44
3
2

2 989

103
3

2

2 612

2720Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 250 150 3 038
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NOT 21

Kortfristiga skulder

Lerrerantörsskulder
Kortfristig del av lån gfristiga sku lder
Förskott från kunder
Moms och särskilda punktskatter
Personalens skatter och algifter
Öwiga kortfristiga skulder
Sem esterlönesku ld

Upplupna löner
N egativ awä kn i ng s kattei ntäkter
Fondering VA
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31

71

2
24
31

85
25
45

183

92 134
88
17

I
27
47

105
25
45
20

246

169
29
19

5
25
25

101
26
15
14

215

3

22
I

82
22
15

153

Summa kortfristiga skulder 466 397 762 643

NOT 22
Ansva rsförbindelse r pens ion

I n gåe nde a nsva rsförbi ndeIser i n kl us ive lönes l.

Ränte- och basbelopps uppräkn ing
Ärrets utbetalning
Öwig post
Förändring av löneskatt

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

622 644
15 16

-35 -34
9-
-3 -4

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

622
15

-35
9

-3

644
16

-34

-4
Utgäende ansvarsförbindelse för pensioner
inkl löneskatt 608 622 608 622

Övriga upplysningar om pensioner
Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåttaganden redoMsas den totala pensionsskulden till och
med år 1997 som ansvarsförbindelse. RIPS 19 har använts för beräkning av pensionsskulden



NOT 23
Borgens- och andra ansvarsförbindelser
Borgen toi netagOa koncernbolag;
- Stadswpnet i Karlshamn AB
- Karlsham ns bostäder AB, borgen
- Karlshamns EnergiAB (koncernen), borgen
- Karlshamns Hamn AB (koncernen), borgen
- Karls ham nsfastig heter AB
- Kreatiwm i Blekinge AB

Kommunen Kommunen
2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

286
1 079

577
432
339

2

286
1 047

496
333
282

2

Summa borgen för helägda dotterbolag 2 715 2 446
Borgen för Västblekinge Miljö AB
Kom m unalt förlustansvar egna hem
Borgen för NetPort Science Park AB

46 41

24 2424 24
Utgående a nsvarsförbindelser 2785 2 511 24 24

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 292 kommuner
och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommunirrrest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommunin\est ekonomisk förening
haringåtts ettregressavtal som reglerarfördelningen avansvaretmellan medlemmarna Md ett
eventuellt ianspråktagande avovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektirc medlem lånat av Kommuninrrest i

Swrige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektirre insatskapital i

Kom m u n invest eko nom is k före n ing.

Vid en uppskattning avden finansiella effekten avKarlshamns kommuns ans\fiarenligtovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2O2O-12-31 uppgick Kommuninrest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 501 229 8O1 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Karlshamns
kommuns andel avde totala förpliktelserna uppgick till 3 230 458 965 kr och andelen avde totala
tillgångarna uppgick till 3 348 555 905 kronor.

övriga ställda säkerheter
Företags inteckningar
Fasti g h ets i nteckn i n gar

Kommunen Kommunen

2020-12-31 2019-12-31

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen

2020-12-31 2019-12-31
66

207 207
Summa ställda säkerheter 213 213

NOT 24 Kommunen Kommunen
Justering för ej likviditetspåverkande poster 2020-12-31 2019-12-31
Avs kriwingar, neds krivn ingar av m ateriella
och immateriella anläggningstillgångar 106 93
Förändring avsättningar -2 -6
ReaMnst, försäljning materiella anläggningstill -3 -1

Kommun- Kommun-
koncernen koncernen
2020-12-31 2019-12-31

2266
3
2

38
4

-1

Summa ej likviditetspåverkande poster 101 86 271 241

NOT 25
Upplysning om särrredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2O06:412) om allmänna vattentjänster
Särredovisningen finns tillgänglig hos;

- Karlshamns Energi Vatten AB, tel 0454-818 00 www.ka rls ha mnenersi.se
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Redovisn ingspri nci per

Den kommunala sektorns redovisning regleras av Lagen om kommunal bokföring och

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

anskatfningsvärde 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

kom ponentavskrivning.

Ränteutgifter aktiveras inte i kommunen. 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
Fasad, yttertak, fönster
Värme, sanitet, kyla ventilation
El, tele, styr- och övervakning
Övrigt byggnader
Markanläggningar
Maskiner, tekniska anläggningar
Övriga inventarier
Persondatorer och lT investeringar

75-100 år
30-80 år
20-50 år
15-40 är
20-60 år
50-70 år

5-25 är
5-20 är

3år
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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). Översyn av
redovisningsprinciperna pågår och kommer att förändras.

lmmateriella anläggningstillgångar
lmmateriella 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 utvecklinqsarbete 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 redovisningstillfållet 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 upplu pet anskatfningsvärde.

lntäkter
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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

sl utavräkn ingen för skatteintäkter baseras på SKLs decem berprog nos.

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 medfor 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 så kallade blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring

och redovisning. Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen

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. Pensionsåtagandet i kommunen redovisas enligt blandmodellen.

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.

I de sammanställda räkenskaperna ingår alla koncernföretag där kommunen har ett varaktigt

betydande inflytande (minst 20o/o) eller om det har särskild betydelse för kommunens
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verksamhet eller ekonomi. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden;
Räddningstjänsten Västra Blekinge, Cura lndividutveckling samt Miljöförbundet Blekinge Väst
ingår inte. 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 forvärvsanalysen 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

forhållande 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

FAP- formånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Försäkring lPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per är-12-31

Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera
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lnternränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. Ar 2020 1,50 procent.

Kapital kostnader är sam li ngsbeg reppet för intern ränta och avskrivn i ng.

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har
påverkat likvida medel.

Kommunalt koncernföretag, företag där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande
(minst 20o/o) eller om det har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.

Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl

Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn EnergiVatten AB, Karlshamnsbostäder
AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn KombiterminalAB, Kreativum i Blekinge AB och
Karlshamnsfastigheter AB.

Kommunal koncern, kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. ,

Koncernen bildades 1997 och ägs till 100o/o av Karlshamns Kommun. I kommunkoncernen
ingår även delägda Västblekinge Miljö AB.

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 balansräk-
ningen för de två senaste åren.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten
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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.

Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kort-
fristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag).

Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och
forråd), 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.

Arets resultat skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen

Aterlånade 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

Overskottsgraden mäter årets resultat iförhållande 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 försäkri ngsavtalet
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2021-04-t4

Till
Kommunfullmåiktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämndema. De kommunala bolagens verksamhet har
granskats av lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

Styrelsen och nämnderna ansvarar ör att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande måI, beslut och riktlinjer samt de öreskrifter som gäller for verksamheten.
De ansvarar också fiir att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utforts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomfiirts med
den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge en rimlig grund ftir bedömning
och ansvarsprövning.

Som en övergripande kommentar, som summerar delårsrapport samt helheten for år
2020, konstaterar vi revisorer att kommunen, givet det svåra läge som kommunen
befinner sig i, behöver bli bättre pä att analysera nettokostnadsökningar. Vi efterlyser
även en ökad forståelse huruvida underskotten i verksamheten beror på
volymökning, allmän prisutveckling eller ineffektivitet. Vi ser fortsatt risker i att
framåtriktad uppfoljning inom många områden brister, vilket kan ge negativa
konsekvenser framöver.

Under året har vi konsekvent arbetat med riskbedömningar ftir varje nämnd och
kommunicerat detta med såväl presidier som samtliga ledamöter i nämnderna enligt
vår processkarta. Metodiken syftar dels till att stärka nämndemas egna
riskbedömningar dels till att utöka dialogen och riskarbetet med samtliga nämnder
kring de mest centrala frågeställningarna. Vi revisorer har genom det fordjupade
arbetet byggt kunskap om vilka områden som kommunen behöver agera inom for att
fiirstärka arbetet med att begränsa de risker som vi identifierar.

I revisionsberättelsen ör 2019 skrev vi att kommunstyrelsen behövde utveckla sin
uppsikt och agera proaktivt i fiirhållande till nämnder och bolag. Vi underströk att vi
revisorer under en längre tid har påpekat ftir kommunstyrelsen att uppsikten över
bolag, styrelser och nämnder behöver stärkas. Vi anser att en svag uppsikt och brist
på stödjande arbete bidrar till att riskerna ökar och att verksamheterna genererar ett
sämre resultat. Tillsammans med den bristande insynen finns påvisbara problem i att
tydliggöra vilka krav som skall ställas på verksamheterna, vilket också bidrar till att
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åtgärder vidtas for sent. Detta innebär stora risker for negativa ekonomiska
konsekvenser.

Ett av våra fokusområden har varit flera granskningar av investeringen på Piren V.
Utgangspunkten i granskningarna av Piren V har varit äskandet om utökad
borgensram. Vi har i granskningarna visat på stora risker i projektet. Dessa risker har
revisionen kommunicerat till kommunstyrelsen vid flera tillf?illen men har inte lett
till några proaktiva åtgäirder. Utredningen har varit komplex, eftersom den rört flera
olika organ i kommunkoncernen, men vi har ändå valt att genomftira granskningen.

Som en konsekvens av komplexiteten har revisionen lagt mycket tid på formalia
kring lagstiftning och processhantering. Totalt sett anser vi att vårt gemensamma

arbete bidrar till ökad transparens i kommunkoncernen, vilket i sin fiirlängning bidrar
till mer genomarbetade beslut. Vi kan bara konstatera att de stora risker som

foreligger kring projektet numera är bekräftade av flera av de kommunala bolagen.

Riskhantering av projektet har påbörjats forst under hösten 2020 och har
intensifierats mer under 202l.yi bedömer kommunstyrelsens uppsikt i denna fråga
som helt otillräcklig.

Vi har sedan 2018 öljt AV-nämndens arbete med att fii en ekonomi i balans. Vår
bedömning utgår inte ifrån att ledamöterna behöver vara experter inom socialtjänst-
frågor, utan istället avser vår bedömning den bristande formågan att styra och fatta
beslut genom de traditionella styrmedlen ekonomi, organisation och måI.

Ledamöterna har inte agerat tillräckligt proaktivt givet det faktum att nämnden haft
årliga underskott i storleksordningen 30 - 50 mnkr sedan 2018. I granskningen av

ledamöternas åtgärder ör en forbättrad ekonomi finner vi att ledamöterna brustit i
sin styrning och ledning av verksamheten.

För mer ingående redovisning av våra bedömningar av kommunstyrelsen och AV-
nåimnden håinvisar vi till vår redogörelse for 2020.

Vi bedömer dock sammantaget att nämndema i Karlshamns kommun, med undantag

for kommunstyrelsen och AV-nämnden enligt ovan, har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenli gt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig med
undantag fiir kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder

ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen for brister i uppsikten

över nämnder och bolag samt fiir den intema kontrollen. Vi riktar även anmärkning

mot AV-nämnden fiir brister i styrning och ledning samt fijr bristande

beslutsfattande.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for är 2020 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.



Lars Beckman är vald med undantag fiir kulturnämnden, utbildningsnämnden och
överfiirmyndarnämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.
Bengt Olofsson iir vald med undantag fiir kulturnåimnden och omsorgsnämnden och
har inte deltagit i granskningen av dessa nåimnder.

Karlshamns kommun, 2021-04-14

Lars Beckman

Lars-Erik Johansson

Tommy Strannemalm

Bengt Olofsson Lars-Inge Kjellberg

Thomas NilssonJörgen Kronsell

Till revisionsberättelsen hör bilagoma: Revisoremas redogörelse Iiir år 2020, Granskning av årsredovisning ftir fu 2020
Granskningsrapporter fiir de kommunala bolagen med bilagor
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