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Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation
Befolkningsstru ktur och befolkningsutveckling
Kommunens befolkning uppgick till 32 330 den 31 december 2018, vilket är en ökning

med 130 personer.
Framtidsbedömning
Utmaningar
Personalekonomisk redovisning och personalnyckeltal
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv

arbetsgivare. Ar 2018 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro, sjukfrånvaron över 15

dagar har minskat men den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) har ökat.

Uppföljn ing av komm unful lmäktiges inriktningsmål 2018
Bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning utifrån

uppfyllelsen av komm u nfull mäktiges in riktningsmål samt det ekonomiska resultatet.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
En jämförelse av kommunens kvalitet jämfört med drygt 260 andra kommuner i Sverige.

Finansiell analys
2018 års resultat på -110 mnkr utgOr -5,8 o/o av erhållna skatteintäkter och

utjämningsbidrag. Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande forutsättning

för god ekonomisk hushållning. Kommunen klarar inte det finansiella målet att årets

resultat som ett genomsnitt de senaste fem åren är minst 1 o/o äv skatteintäkter och bidrag.

Resultatet för 2018 innebär ett genomsnitt på -0,9 %.

Driftredovisning
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget pä 142

mnkr, vilket fordelar sig med 52 mnkr för nämnderna och 90 mnkr for finansförvaltningen.

Förklaring till nämndernas awikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport.

Finansförvaltningens avvikelse beror huvudsakligen på effektiviseringar och minskning av

sjukfrånvarokostnader som inte genomförts samt nedskrivningar av kulturhus, stortorg och

exploateringar. Övriga awikelser är något lägre skatte- och bidragsintäkter än budgeterat,

sämre finansiellt netto p g a nedskrivningar av aktier, plus på pensioner samt lägre

förbrukning av anslagen till förfogande.

I nvesteri ngsredovisn i n g
lnvesteringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2018

samt kommunens största budgeterade investeringsprojekt. Arets investeringar uppgår till

150 miljoner kronor, budgeterad nivå 312 miljoner kronor.

Sammanställd redovisning
Ekonomichefens kommentarer
Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund
I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges

inriktningsmålför namnderna samt kommunens fem helägda bolag och fyra delägda

kommunalförbund/ bolag. För mer detaljerad information hänvisas till bilaga med

resultatrapporter från respektive nämnd, bolag och kommunalförbund.
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Organisation
Karlshamns kommun har 11nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision.

Kommunens verksamhet är sedan 1 januari 2017 indelad ifem förvaltningar. Den tidigare

omsorgsförvaltningen har delats i två förvaltningar, en för arbete och välfärd samt en för
omsorg.
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Stadsvapnet i Karlshamn AB är moderbolag i kommunkoncernen. De fem helägda bolagen

är Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamn Energi AB, Karlshamns Hamn AB,

Karlshamnsbostäder AB samt Kreativum i Blekinge AB. Därutöver är Stadsvapnet i

Karlshamn AB delägare med 25 procent i Logistikposition Karlshamn AB.

Tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommun äger kommunen del iföljande bolag

och förbund: Västblekinge Miljö AB, 50 procent, Räddningstjänsten Västra Blekinge 57,8
procent och Miljöförbundet Blekinge Väst 50,8 procent.

Samtliga fem blekingekommuner är delågare i Cura individutveckling. Karlshamns ägarandel

är 20 procent.
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Förva ltn i n gs berätte Ise

Samhällsekonomisk utveckling och situation
SKL inleder ekonomirapporten december 2018 med att ekonomer sedan länge varnat för den
tid som nu har inletts.2018 blirtroligen åttonde året irad som skatteunderlagstillväxten är
högre än genomsnittet forförra konjunkturcykeln (2000-2001). Tillväxten i omvärlden bedöms
ha passerat toppen och forsvagas nu vilket innebär svagare ökning av svensk export
kommande år. Samtidigt väntas arbetslösheten öka men först fram emot 2020 blir
forändringen tydlig. Den kommunala skatteunderlagstillväxten dämpas kommande år.

Befolkningen i yngre och äldre åldrar ökar snabbare än antalet personer i yrkesverksam
ålder. Det innebär att efterfrågan på välfärdstjänster ökar mer än vad som kan finansieras
genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. För att rent praktiskt hantera
det ökande glappet mellan kostnader och intäkter behöver kommuner och landsting förändra
och utveckla sina verksamheter. Det ökade trycket på utbyggnad av verksamheter inom
kommun och landsting påverkar även behovet av investeringar i nya verksamhetslokaler.
Staten kan underlätta genom att statsbidragen i större utsträckning blir mer generella och
värdesäkrade. Källa: SKL, Ekonomirapporten, december 201 8

Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation
I Karlshamns kommun har vi, till skillnad från Kommunsektorn i allmänhet, haft svaga
ekonomiska resultat de senaste åren. 2017 hade Karlshamn ett ekonomiskt resultat
motsvarande 824 kronor/ invånare. Motsvarande uppgift för Sverige var 2 320 kronor/
invånare. Samtidigt uppgick skatteintäkten i Karlshamn fll 44 603 kronor/ invånare att
jämforas med 44 794 kronorl invånare. För 2018 motsvarar Karlshamns ekonomiska resultat

- 3 390 kronor/ invånare vilket placerar oss i botten vid jämförelse med övriga kommuner.
Det innebär att det ekonomiska läge vi nu befinner oss i är ännu besvärligare och kräver
mycket kraftfulla tag for att komma tillrätta med.

De ekonomiska utmaningarna börjar visa sig inom olika områden bland annat inom individ-
och familjeomsorg. Samtidigt minskar skatteintäkterna och ersättningar från staten för bland
annat flykting mottag ande vi I ket försämrar kom m unsektorns ekonom i.

De lösningar som SKL diskuterar är att det krävs samsyn och samverkan mellan stat och
kommunsektor vad gäller dialog och långsiktighet med ett gemensamt ansvarstagande men
utan statlig detaljstyrning. Vidare behöver utnyttjandet av ny teknik och digitalisering
utvecklas och ökas. De demografiska utmaningarna ställer krav på ett längre arbetsliv för att
klara av att finansiera och bemanna välfärden. Källa: SKL, Ekonomirapporten, december
2018
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Januari -December 2013 2014 2015 2016 2017 2018

födelseöverskott -50 -49 -52 -87 -89 -79

lnvandringsöverskott 267 311 355 518 289 202

lnri kes fl yttn ings övers kott -77 64 -55 -147 -130 7

Folköknins 140 326 248 284 70 130

Befol kn i ngsstru ktu r och befol kn i ngs utveckl i n g

Karlshamns kommuns befolkning har under 2018 ökat med 130 invånare till 32 330 personer.

Ökningen under 2018 beror främst på ett invandringsöverskott men även på en minskad

inrikes utflyttning till andra kommuner.

Befolkningsutveckling i Karlshamn, Blekinge och riket
1985 - 2018, Procentuell utveckling från 1985
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Blekinge

Karlshamn
Karlskrona
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Ronneby
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Andelen personer med utländsk bakgrund var 17,1 procent iKarlshamn (16,4 procent 2017)
jämfört med 24,9 procent för riket. Sett till totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt
på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012).

Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män
För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män.

Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,2 år och 41,2 är för
riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 44,8 år och Karlskrona
lägst med 41,9 är. Enligt befolkningsprognosen räknas medelåldern är 2028ligga kvar på
44,1 är i Karlshamn men stiga till 41,7 är för riket.

Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20
procent), medan antalet barn och ungdomar 0-18 år är något lägre (20 procent mol 22
procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (55 procent mot 58
procent).
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Aldersfördel ni ng Karlsham n
2018-12-31

Aldersfördelning, Riket,
31 december 2018

5%

3%

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

försörja) ligger 2018 på 0,86 för Karlshamn och 0,76 för riket. Om 10 år beräknas den vara

0,91 i Karlshamn och 0,82 i riket.

Framtidsbedömning
Kommande år präglas av ökade behov av skola, vård och omsorg till följd av fler unga och

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

detta med tillgängliga resurser och personal behöver verksamheterna bli effektivare.

lnförandet av digitalteknik måste påskyndas och uppföljningssystemen förbättras.

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

demografiska utvecklingen leder till ett gap mellan intäkter och kostnader. För hela

kommunsektorn är gapet motsvarande 43 miljarder år 2022 ( 2019 års skattenivå och

oförändrad nivå på statsbidragen) om ingen förändring sker av finansieringsmodellen och

välfärdsnivån ska vara oförändrad. Offentlig sektors skatteintäkter härrör främst från skatt på

arbete. Skatterna på arbetsinkomster är förhållandevis höga i Sverige i jämförelse med

många andra länder.

lnom skolans område komplicerar den omfattande mängden riktade statsbidrag styrningen

av skolan. Den statliga styrningen behöver i större utsträckning inriktas på resultat istället for
hur statsbidragspengarna används. Förskola och skola har flera utmaningar bland annat

kompetensförsörjning och att använda kompetensen på rätt sätt. Gemensamt ansvar mellan

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

utbyggnad, utveckling, likvärdighet och integration.

Befolkningstillväxten bedöms bli under en halv procent per år. Demografin kommer att bli en

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

och gymnasieskola ökar. De åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal

verksamhet i störst utsträckning medan de som är i arbetsför ålder inte forändras i samma

omfattning.

I SKLs prognos, februari 2019, som avser perioden 2019-2021, är skatteunderlaget på

samma nivå alla år utom 2019 då den är något högre, jämfört med prognosen i oktober 2018.
För vår kommun innebär den förändrade prognosen ca 4 mnkr i ökade skatteintäkter 2019.
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Belopp i mnkr 2019 2020 2021
Skatter och bidrag enligt budget för 2019 och flerårs-
planen tör 2020 och 2Q21 beslutad av KF 181217 S 206

1 923 1 976 2 029

Skatter och bidrag enligt SKLs prognos februari 2019 I 927 1 976 2029

Skillnad 4 0 0

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

Kommunen har sedan ett par år tillbaka ett styrsystem som bygger på en resultatbaserad
styrning och uppföljning och styrsystemet har genomgått en översyn under året. Ledorden i

översynen har varit förenkla och förtydliga och utifrån en probleminventering och
framtagande av utvecklingsområden har ett uppdaterat förslag tagits fram som har varit ute
på remiss i organisationen och politiken.

Utmaningar
Det ekonomiska läget i Karlshamns kommun har under 2018 och kommer även de
nästkommande åren att ha stor inverkan på kommunens alla nämnder och förvaltningar.
Arbetet med att klara effektiviseringskraven framöver är en stor utmaning. Det är samtidigt
en förutsättning för en hållbar ekonomi och en mojlighet att bedriva kommunens
kärnverksamheter.

Störst awikelse under 2018 visar Nämnden för arbete och välfärd som arbetar för att på sikt
ha en kostnadseffektiv organisation med en verksamhet och budget i balans. För att uppnå
detta måste förebyggande arbete bland barn och ungdomar bli bättre och den öppna vården
inom barn och familj måste utvecklas så att dyra och ineffektiva externa placeringar kan
undvikas. Arbetet med vuxna missbrukare måste fungera på ett bättre sätt och insatser skall
ges inom organisationen i första hand. Det pågående arbetet, från försörjningsstöd till egen
försörjning behöver fortsätta att utvecklas. Omstruktureringen av LSS-boendena behöver
genomföras så fort som mojligt.

Med tanke på den stora personalomsättningen vad gäller chefer och stödfunktioner inom
omsorgsförvaltningen har den stora utmaningen varit och är fortfarande att skapa en stabil
och effektiv organisation. En positiv utveckling ses i slutet av 2018.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög ikommunen men en minskning ses islutet av 2018.
Sjukkostnaderna fortsätter dock att öka eftersom den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) där
kommunen har sjukkostnadsansvaret fortfarande ökar. Den långa sjukfrånvaron har minskat.

Antalet barn i kön till förskoleplatser har under hösten ökat mer än prognostiserat.

Andelen utbildade förskollärare 2012 var 76 % och har 2017 minskat till 58 %. Det är svårt
att rekrytera förskollärare och övrig personal till förskolan. Det är få sökande till rektorstjänster
och lärartjänster och svårt att rekrytera fritidspedagoger.
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I levnadsvaneundersökningen 2018 beskriver kommunens ungdomar hur stress påverkar

dem i deras vardag. Stress över skolarbetet är något som är återkommande hos både flickor
och pojkar på både högstadiet och gymnasiet, dock mer framträdande bland flickor.

Kommunfullmäktige har beslutat att VA-verksamheten ska föras över till KEAB och där ingå

som ett dotterbolag. Arbetet har pågått under 2018 och kommer att innebära utmaningar
även under 2019.

Utveckling av digitalisering behövs för att effektivisera verksamheterna internt men även

externt mot våra brukare, elever och kommuninvånare.

Folkbibliotekens roll är inne i en stark förändringsfas och står inför nya utmaningar. Ny teknik,

en föränderlig omvärld, mångfald och många språk ställer krav på en biblioteksverksamhet

som lever upp till kommuninvånarnas förväntningar.

Personalekonom isk redovisning
(Se även bilaga, Personalekonomisk redovisning 2018)

På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv

arbetsgivare. De strategiska insatsområdena är:

. Ledarskap
r Arbetsmiljö
. Anställningsvillkor
o Arbetsinnehåll

Det övergripande syftet är att behälla, utveckla och rekrytera medarbetare

Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro mycket tydlig. Två viktiga insatser för
att åstadkomma detta är att:

. de timavlönade anställningarna i stort sett upphör

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

Att minska antalet timavlönade är en långsiktigt viktig insats som kommer att bidra till att

sjukfrånvaron minskar. lnitialt kan sjukfrånvaron dock öka, framförallt korttidssjukfrånvaron. En

förklaring till detta är att den så kallade sjuknärvaron (det vill säga att infinna sig på arbetet

trots att man känner sig sjuk) minskar till följd av en stabil bemanning

Anställda/förvaltn i ng
Ökningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen beror till stor del på överföringen av lT-

enheten från Kommunledningsförvaltningen.
Visstidsanställningarna inom utbildningsförvaltningen kan till stor del härledas till Skollagens

bestämmelser att endast behörig personal, lärare och förskollärare, kan fä

tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal inom dessa yrken.

l0



Tillsvidare-
anställda

Visstids-
anställda

Totalt antal
månads-
anställda

Differens
2017t2018

Omsorgsförvaltningen (*) 859 54 913
+6

Arbete och Välfärd (.) 459 36 495

Utbildn i ngsforvaltn i ngen 1 036 271 1 307 +28

Sa m h äl ls byg g n adsfö rva ltn i n gen 407 20 427 +31

Kom m u n ledni ngsförvaltn i ngen 101 4 105 -21

TOTALT 2 862 385 3 247 +44

(") Tillhörde samma förvaltning fram till och med 2017

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

De centrala parterna, där SKL (Sveriges kommuner och landsting) representerar
arbetsgivaren har i de centrala avtalen fört in begreppet "heltid som norm". Detta är något
som Karlshamns kommun har börjat arbeta med.

Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är
undersköterska, vård biträde, vårdare, städare, kock och ekonom ibiträde.

Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader, fördelningen är till
stor del densamma som åren 2016 och 2Q17 dock med en liten förskjutning mot
sysselsättn ingsgrad 1 00o/o.

0-69% 7O-99o/o 1O0o/o Totalt

Kvinnor 128 564 1 672 2 364

Män 6 36 455 497

Alla 134 600 2 127 2 861

Timavlönade - exklusive anställda enligt beredskapsavtalet
I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att
minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga
semestervikarier anställs som månadsavlönade.

Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) dvs att bemanna utifrån att vi vet att personal är
frånvarande för olika orsaker har fortsatt inom förskoleverksamheten och inom grundskolan
samt utökats till Arbete och Välfärd under 2018. De stora vinsterna är den ökade
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kontinuiteten med känd personal som i sin tur ökar kvalitön för både barn, föräldrar,
medarbetare och brukare.

Utbildningsförvaltningen minskade, genom detta sätt att organisera arbetet, antalet timmar
som görs av timavlönade med ca 45 000 timmar 2017 . Minskningen har fortsatt under 2018

med ca 10 000 timmar.

Under 2018 har detta sätt att organisera arbetet inneburet en minskning med ca 32 000

timmar som görs av timavlönade för Arbete och Välfärd och Omsorgsförvaltningen.

lnom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Måltidsverksamheten, gjordes under 2017 en

förändring som innebar att timavlönade växlades till månadsavlönade med ca 6 årsarbetare,

vikariepoolen. Dessutom utökades sysselsättningsgraden för redan anställd personal för att
på så sätt lösa korttidsfrånvaron. Liknande gjordes även inom städservice.

Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018

Omsorgsförvaltningen 1 96 379 1 88 669 163 901 45 806

Arbete och Välfärd 86 305

Utbi Idningsförvaltningen 1 18 136 113 627 68 755 59 489

Sam h ä I lsbyg g n adsförvalti n gen 32295 29 336 22325 20 430

Kom m u n led n i n g sförva ltn i n g en 2 107 1 706 318 1 1 5 1

TOTALT 348 917 333 338 255 299 213 180

Antalet timmar som görs av timavlönade har minskat med ca 136 000 timmar sen 2015.

Omräknat till årsarbetare motsvarar detta ca 80 årsarbetare om man utgår från

årsarbetstiden 1 700 timmar.

Personalrörlighet
En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet om det beror på flykt för
att man ejtrivs är däremot direkt skadligt for verksamheten, det är dessutom kostsamt.
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För chefer finns ett mål att vara chef for samma personalgrupp under minst 4 år. Vid
mättillfället 2018-11-01 såg det ut enligt följande:

Antal chefer Chef
minst 4 år

o/o

2018

o,fo

2017

Omsorgsforvaltningen (*) 30 4 13
19

Arbete och Välfärd (.) 20 3 15

Utbildn ingsförvaltningen 37 7 19 31

Sa m h ä I ls byg g n adsförva ltn i n g e n 24 2 8 5

Kom m u n led n i ngsförvaltn i n g en I 4 44 14

TOTALT 120 20 17 20

(.) Tillhörde samma förvaltning fram till och med 2017

Andelen chefer som varit chef för samma arbetsgrupp i 4 är har sen 2016-11-01 minskat
frän 27 o/o trll 17o/o. Antalet chefer har under denna period ökat från 1 13 till 120.
Anledningen till att andelen chefer som varit chef för samma arbetsgrupp i minst 4 är har
minskat kan till stor delforklaras av organisationsförändringar.

Semester - semesterlöneskuld
Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning.
Karlshamns kommun erbjuder dessutom en mojlighet att omvandla semesterdagstillägget
till semesterdagar. Som medarbetare finns möjlighet att spara semesterdagar som ej tagits
ut under året och som överstiger 20.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun. Under 2018 har
sjukskrivningar 15 dagar och däröver minskat medan sjukdagar upp till 14 dagar har ökat.

Det är bra att sjukfrånvaron över 15 dagar minskar men det är oroande att sjukdagarna
1 - 14 ökar i så stor omfattning.

Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det
övergripande planet handlar det om ledarskap, skapa kontinuitet och hur arbetet är
organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ for individ.
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Sjukfrånvaro dag 1-14, dgr per anställd
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Sjukfrånvaro totalt, dgr per anställd
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Personal nyckeltal 2018 2016 2017 2018 2018 2018
Totalt Totalt Män Kvinnor Totalt

Anställningar 1 november
Antal månadsanställda 3239 3 203 619 2628 3 247
fördelning män / kvinnor i % lOOo/o 100o/o 19o/o 81o/o 100o/o

Anställningsform
d ä rav ti I lsvidareanstäl lda 2 845 2 802 497 2 365 2862
därav tillsvidareanställda i % 91o/o 87o/o 80o/o 90o/o 88o/o

Sysselsäffn i n gsg ra der
därav heltidsanställningar 2230 2243 541 1 789 2330
därav heltidsanställningar i % 660/o 70o/o 87o/o 680/o 72o/o

Genomsnittlig sysselsättni ngsg rad 92,50/o 92,80/o 96,8% 92,80/o 93,6%
Arsarbetare (sum merade
sysselsättningsg rader)

2 996 2973 600 2 440 3 040

Medelålder 44,2 44,1 43,9 44,9 44,6

Hälsa
Antalfriska personer 1 nov 3 020 2 896 584 2 397 2 981
Antalfriska i % 91o/o 91o/o 95o/o 92o/o 92o/o
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2016 2017 2018 2018 2018
Totalt Totalt Män Kvinnor Totalt

Lön
Medellön - heltidslön 26 885 27 525 30 376 28 499 28 857

Medianlön - heltidslön 25 561 26 104 28 550 27 000 27 170

Resursanvändning hela året (månadsavlönade)

G en o m sn iftl i g sj u kfrå nv aro,
daqar/anställd totalt

26 t 1 27,6 14,7 27,0 24,6

Varav Korttid (1-14 dagar) 6,4 6,4 5,7 7,7 7,3

Varav Långtid (15 dagar -) 19,6 21,3 9,0 19,3 17,4

Anställningsdagar 1 206 427 1 173 515 262669 980 250 1 242 919

Frånvarodagar 290 738 287 139 42 335 245 178 287 513

Frånvarofrekvens 24,10/o 24,50/o 16,10/o 25,00/o 23,10/o

Närvarofrekvens 75,90/o 75,50/o 83,9% 75,00/o 76,90/o

Sjukfrånvaro 201 I enligt
kom m unal a redovi s n i ngsl agen

2016
Totalt

2017
totalt

2018
Män

2018
Kvinnor

2018
Totalt

Total sjukfrånvarotid / tillgänglig
arbetstid

8,200/o 8,65% 4,840/o 8,720/o 7,940/o

därav för -29 är 7,300/o 9,270/o 5,68% 9,590/o 8,740/o

därav för 30-49 år 8,05% 7 ,810/o 3,740/o 8,09% 7,220/o

därav för 50 år - 8,770/o 9,4Qo/o 5,820/o 9,110/o 8,48o/o

Långtidssjukfrånvaro
> 60 dagar / total sjukfrånvaro

56,08% 60,040Ä 44,690/o 52,140/o 5 1 23o/o

därav för -29 är 33,17Vo 44,950/o 18,11o/o 35,770/o 33,290/o

därav för 30-49 år 57,900Ä 59,570/o 44,460/o 53,08% 52,180/0

därav för 50 år- 61,760/o 66,08% 55,85% 57,450/o 57,240/o

Arbetade timmar 4767 677 4 674 568 1 160 397 3 613 562 4773 959

Arsarbetare (snitt 1700 tim/å) 2 805 2750 683 2 126 2 808

därav fyllnadstid 51 040 47 880 4 800 35 333 40 133

därav övertid 33 109 31 819 I 417 19 025 28 442

därav timtid 397 750 314 493 81 494 138 217 219 711
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Bedömning av resultat och måluppfyllelse av
Komm unfullmäktiges inriktningsmål

Karlshamns kommun mäter och följer upp resultat och kvalitet på olika sätt. Uppföljning av
Kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas här. Uppföljning av Kommunfullmäktiges
verksamhetsmål och indikatorer redovisas senare i årsredovisningen. Ett annat sätt är
genom KK|K, Kommunens Kvalitet i Korthet, som redovisas i nästa avsnitt.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18 S 142 om kommunens mål och budget med
verksamhetsmål och indikatorer för 2Q18. Kommunfullmäktige har 2015-09-07 beslutat om
Kom m u nprog ram med inri ktn i ngsmål för mandatperioden 201 5-201 8.

KF
inrikt-
nings
mål

2015-
2018

Karlshamn erbjuder
god livskvalitet

Karlshamn är en
attraktiv plats för alla

Karlshamn präglas
av inflytande,

delaktighet och lika
möjligheter

Karlshamn ger
utrymme för tillväxt

och entreprenörskap

Karlshamn är en
effektiv och innovativ

organisation

KF
verksam-
hetsmål
2018

Kommuninvånarna har
egenförsörjning

En ändamålsenlig
infrastruktur för ett växande
näringsliv och en aftraktiv
och hållbar liwmiljö

Kommuninvånarna,
föreni ngslivet och företagen
är delaktiga i och har
inflytande över kommunens
utvecklinq och service

ökad tillväxt och
sysselsättning

Kommunen år en modern
och attraktiv arbetsgivare
med professionella och
engagerade medarbetare

Barn och unga lär sig och
utvecklas

Det finns levande, attraktiva
och ändamålsenliga
boendemiliöer för alla

Kommuninvånarna ges lika
möjligheter och råftigheter i

samhället

Arbetsmarknaden har
tillgång till nödvändig
kompetens

Kommunen har en sund
ekonomi

Kommuninvånarna får god
omsorg, stöd och vård

Karlshamn utvecklas
ekologiskt hållbart

Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och
entreprenörskap

Kommunen har en
ekologiskt hållbar
verksamhet

Kommuninvånarna känner
sig trygga

Karlshamn har ett aktivt
kuhur, idrotts- och
föreninqsliv

Kommuninvånarna har en
ood hälsa oå lika villkor

Sammantagen bedömning av resultat och måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges inriktningsmål

För uppföljning av kommunfullmäktiges mål och indikatorer på nämnds- och bolagsnivå, se
även under respektive nämnds och bolags redovisning i årsredovisningen samt i "bilaga till
årsredovisning, näm nders, bolags och förbu nds resultatrapporter".

Alla nämnder och verksamheter har arbetat aktivt for att nå en bra måluppfyllelse. För att
göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används dels indikatorer
där kommunfullmäktige beslutat om indikatorsnivå för innevarande år och dels respektive
nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen.

Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat. I många fall kan vi se att
resultaten är goda i Karlshamn iförhållande till andra kommuner och till medel i riket men där
kommunfullmäktige beslutat om en högre resultatnivå. Detta gör att vissa mål inte nås fullt ut
trots goda resultat. Tyvärr finns ett antal indikatorer som inte har varit möjliga att mäta på
grund av att måttet inte längre ingår i nationella mätningar eller att Karlshamn inte har deltagit
iaktuella mätningar.
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Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige om 5 inriktningsmål och därefter uppdras åt

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

resu ltatanalysmetoder.

Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska resultatet.
Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat och må|.

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

kommunfullmäktiges inriktningsmå1.

lnriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet

Verksamhetsmål 2018:
1 :1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor

Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Arbetet med folkhälsa fortgår där tre fokusområden har valts ut; psykisk hälsa,

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

tobak).

För att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten har beslut tagits om en omstrukturering av
gruppbostäderna inom LSS

Det har varit en stor omsättning både när det gäller sjuksköterskor och enhetschefer de
senaste två till tre åren och detta har påverkat det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom

äldreomsorgen.

Resultatdialog inom grundskola och grundsärskola visar att skolorna arbetar fokuserat med

nämndens prioriterade utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som långsiktigt och

omfattar utveckling på såväl system-, grupp- som individnivå inom områdena värdegrund,
verksamhetens uppdrag samt organisation av verksamhet. Det pågår uppföljning och analys
av måluppfyllelsen på individnivå i syfte att säkerställa att alla elever bedöms utifrån en

allsidig och likvärdig bedömning mot läroplanen som helhet och mot kunskapskraven.

Analyser av skolresultaten visar att grundskolan behöver utveckla arbetet med läs- och

skrivutveckling. Det handlar bland annat om att minska skillnader i resultat mellan flickor och
pojkar och elever med olika socioekonomiska förutsättningar.

Resultatdialog inom förskola visar att satsningen på pedagogiska utvecklare och förstärkt
specialpedagogisk resurs har haft stor positiv effekt på verksamheten och för barn i behov
av särskilt stöd. 96 % av vårdnadshavarna är nojda med kommunens förskolor.

18



Vägga gymnasieskola visar goda resultat på både högskoleförberedande- och yrkesprogram
i alla tre årskurserna och andelen elever som tog examen läsåret 201712018ligger i nivå med
riket. Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan uppgår till 92 procent.
Vuxenutbildningen har fortsatt goda omdömen vad gäller trygghet och studiero.

Med ökad servicegrad gällande trasig belysning (85% av alla felanmälningar åtgärdas inom
5 dagar) blir gång-och cykelvägar, busshållplatser, vägkorsningar och övergångställe
upplysta och säkra att vistas på under dygnets alla timmar

Kommunen har deltagit i olika projekt med fokus på hur man bygger och agerar för att skapa
trygghet i olika offentliga miljöer. Responsen har varit mycket positiv från medborgare som
varit delaktiga.

lnriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla

Verksamhetsmål 2018:
2.1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar
livsmiljö
2.2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer for alla
2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Bedömning av resultat och måluppfyllelse
För ökad ekologisk hållbarhet sker utveckling av kollektivtrafiken i samarbete med
Blekingetrafiken. Kommunfullmäktige tog beslut 180917 om Hållbara Karlshamn 2030
(Agenda 2030) som visar kommunens riktning i arbetet med hållbar utveckling.

De särskilda boendena i Karlshamn har på olika sätt trivsamma miljöer. Ekegården och
Östralycke är de senast ombyggda och tillbyggda boendena som är utrustade med det
senaste vad gäller modern teknik. Mätningar visar på hög nöjdhetsgrad när det gäller trivsel.

Det pågår flera utvecklingsprojekt där skolorna i samverkan mellan personal, elever och
vårdnadshavare utvecklar skolgårdarna. Syftet är att göra skolgårdarna till en attraktiv
mötesplats som stimulerar till lek och rörelse.

Karlshamn har under de senaste 5 åren utvecklat en rad olika möjligheter till spontanidrott

Digital infrastruktur i form av fiber byggs ut i snabb takt i hela kommunen

Det finns begränsningar i Stadsbibliotekets lokaler och det pågår ombyggnation i

fastigheten som skapar utmaningar att genomföra programaktiviteter i egna lokaler. Stor
kraft läggs på samarbete och planering för att skapa förutsättningar för att bidra till uppsatta
må1.

Genom smarta och attraktiva insatser så har Karlshamn klivit ytterligare i rankingen till att
bli Sveriges bästa friluftskommun. I Blekinge ligger Karlshamn högst, vilket är en bra
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indikator på vilken attraktiv kommun Karlshamn är att bo och vistas i både som boende,

företagare, besökare och turist.

Ett variationsrikt boende på alla orter tillhandahålls av Karlshamnsbostäder genom olika
lägenhetstyper och för olika målgrupper. Tolerans med och respekt för grannen upprätthålls
genom en kundnära organisation.

Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för alla. Genom en

bred samverkan med företagen ökar Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i

regionen.

lnriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och
lika möjligheter

Verksamhetsmål 2018:
3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och foretagen är delaktiga i och har inflytande över
kommunens utveckling och service
3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället

Bedömning av resultat och måluppfyllelse
För att nå en trovärdig och tillgänglig kommunikation drivs utvecklingen av en ny extern
webbplats och en väl fungerande plattform för digitala tjänster. För att ytterligare bidra till
delaktighet och inflytande sker utveckling av nya e-tjänster, närvaro i sociala medier och

upprättande av bra samarbete med lokal media.

lnom LSS och individ- och familjeomsorg har personalen under året arbetat med att

tydliggöra och möjliggöra högre delaktighet och inflytande i genomförandeplanen för varje

enskild individ.

Ett systematiskt och långsiktigt arbete pågår for att förflytta verksamheten inom

äldreomsorgen från att vara generell och utbudsstyrd till att bli personcentrerad och

behovsstyrd.

Uppföljningar av kvalitet i förskolan visar att barn och vårdnadshavare i hög grad är nöjda

med förskolornas arbete med delaktighet och inflytande.

Resultat av enkäter i grundskolan visar att det finns skillnader i elevers uppfattningar av

ansvar och inflytande. Pojkar uppfattar i högre grad än flickor att de har inflytande i

undervisningen.

På gymnasiet uppger 74 procent av eleverna att de har inflytande och ansvar i sin utbildning.
Genomgående är det bättre resultat för yrkesprogrammen än de högskoleförberedande
programmen.

Meröppet på lokalbibliotek har ökat möjligheten att använda bibliotekets tjänster och utbud
även utanför ordinarie öppettider.
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Kreativum arbetar för att "öppna dörren" för att fler elever ska välja naturvetenskap och teknik.
Det innebär målinriktat arbete med såväl genus som nyanlända och genom att medvetet visa
på möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund.

lnriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och
entreprenörskap

Verksamhetsmål 2018:
4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap

Bedömning av resultat och måluppfyllelse
En mängd nya aktiviteter har startats och nya arenor för samverkan med näringslivet är under
uppbyggnad. Utvecklingsområden finns kopplade till näringslivets efterfrågan där
diskussionen kring byggbar verksamhetsmark är den fråga som är mest akut.

Arbete är igång för att se över potentiella områden för ett växande näringsliv bland annat
kring Kapten Holms vä9, Strömma och Janneberg.

Gymnasienämnden erbjuder utbildning inom områden där det finns efterfrågan på

arbetskraft. Om det inte erbjuds på plats så finns det i samverkansområdet eller på distans.

Förberedelser av infrastruktur i Stillerydsområdet bidrar till kommunens expansion

lnriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation

Verksamhetsmål 2018:
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade
medarbetare
5:2 Kommunen har en sund ekonomi
5:3 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet

Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Den ekonomiska situationen för kommunen är ansträngd och för 2018 redovisas ett stort
negativt resultat. Kommunfullmäktige har i mål och budget för 2019 beslutat om
effektiviseringar på nämndsnivå och arbetet med effektiviseringar och anpassningar kommer
att fortgå under ett flertal år framöver.

Olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts, bland annat att arbeta för ett minskat antal
timavlönade, fortsätt arbete med kvalitetssäkrad personalplanering, utveckla olika
arbetstidsmodeller och minska personalomsättningen på chefsnivå. Detta har sänkt sjuktalen
ganska kraftigt under året, framför allt långtidssjukfrånvaron.
Arbete har fortsatt med att skapa ett hållbart chefs- och ledarskap, bland annat gällande tillit
i styrning och ansvarskultur.
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2014 tog Kommunfullmäktige beslut om att utveckla och införa ett ledningssystem för
styrning, uppföljning och kvalitet. 2017 konstaterades att implementering av styrsystemet
hade skett med blandat resultat i organisationen och bland de politiska företrädarna. Beslut
togs angående översyn med ledorden förenkla och förtydliga. Översyn av styrprocessen har
pågått även under 2018 och under november 2018 skickades ett forslag till uppdatering av
Karlshamns styrsystem ut på bred remiss bland alla chefs- och politiska grupperingar. Utifrån
remissvaren kommer ett underlag att lämnas för beslut i Kommunfullmäktige under våren
2019.
Som ett resultat av utvecklingsarbetet har Kommunfullmäktige beslutat om politisk

övergripande viljeinriktning (5 inriktningsmål) i kommunprogrammet för innevarande
mandatperiod. Nämnderna får därmed ett större ansvar att ta fram nämndsmål och

i ndikatorer för resultatåterkoppli ng till kom m unfullmäktige.

Aktilrt arbete pågår för att nå målet för förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom att
ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels genom att
försöka få utökad leverans från Södra Cell.

Kommunens Kvalitet i Korthet - resultat 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet, KK|K, är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i

dagsläget omfattar ca 260 kommuner. Det grundläggande syftet är att ta fram ett
kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialog
med medborgarna. Det finns ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv

som återspeglas i områdena och i de underliggande nyckeltalen. Gemensamt för nyckeltalen
är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner
sig i förhållande till andra kommuner. ldön är att kunna jämföra sig med andra kommuner och
med sig själv över tid och att jämförelser driver utveckling.

Under 2Q17 och 2018 har KK|K arbetats om både vad gäller nyckeltalen och mätområdena.
Därför är måtten inte fullt ut jämförbara mellan 2017 och 2018.

Från och med 2018 är KK|K indelade itre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg
samt Samhälle och miljö. Områdena utgår från befolkningsgrupper och ansvar utan att låsa
sig vid verksamhetsområden.

För 15 av nyckeltalen finns även resultaten könsuppdelade i Kolada.

En del av måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är klara för 2018.

För mer information se även "Bilaga, Kommunens Kvalitet i Korthet" som är kompletterat med
jämforande diagram med övriga deltagande kommuner.

Färgmarkeringarna i tabellerna har följande betydelse:

IlX,r' /.r{1,; l;),ti(o{i)Cln(i lk();lqllnllttUif)lr {,r()0ilt ir.iiii,,(rtr'trlilt.i sij[q] ll(Li1;1.i:ii

De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten
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Barn och unga 2016 2017 2018
Medel

senasfe
resultat

Plats på förskola på önskat placeringsdatum,
andel barn o/o 59% 70% 62Yo 61 %

lnskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,3 5,1 5,1

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 135 306 140 260 147 445

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

76 o/o 66% 71 %

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i

matematik, andel %
BB,O % 87,4 0/o 91 o/o 88%

Elever i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram, andel 7o

82%

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

78% 73% 70%

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i

skolan, positiva svar andel %
82 0Ä 85 Yo 83%

Kostnad grundskola F-), kr / elev 98 820 101 247 110 117

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel
o/o 76 o/o 74 o/o 72% 65%

Kostnad gymnasieskola kr / elev 135 347 129 27811iulle) lt;iil:,j

il;::)t',)l';Ll,i;;j1%ii:illl'i/j,

i.t)rl lilu,

Stöd och omsorg 2016 2017 2018
Medel

senasfe
resultat

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

84 o/o B0 0Ä 78% 79%

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

15 15 '11 16

Kostnad for lndivid- och familjeomsorg, kr/ inv 2 815 3 479 4 049

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

68 150

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och
serviceboende, andel % av maxpoäng

90 88 92 o/o 83%

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

6 473

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

38 53

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

15 15 15 15

Kval itetsaspekter särski lt boende äldreomsorg,
andel % av maxpoäng

69% 69% 72% 64%
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83 o/o 80% 82%Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-
helhetssyn, andel %

92% 90% 92o/o 91 %Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel o/o

225214 234210 243 986Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+

,|li,;"%,

Kommentarer

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

som föregående år. Egna mätningar som utförs på enhets- och verksamhetsnivå de första

14 dagarna i varje månad visar på att kontinuiteten har förbättras under året och gått från i

snitt 15 till 14. Arbetet med att hålla en god kontinuitet har etablerats väl i hela verksamheten

men de fortsatt höga sjuktalen försvårar att hålla en god kontinuitet.

Nationella brukarenkäten genomfördes hösten 2018 vilken visar en förbättring av andel

brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst jämfört med föregående år.

Tolkningen är att de insatser som gjorts under året för att uppnå god kvalitet har gett positiv

effekt.

Aktivt arbete pågår för att minska väntetiden från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på

särskilt boende. Antalet personer som tackar nej till plats på särskilt boende har minskat och

orsaken till minskningen ligger iförändrade arbetssätt.

Upplevd god kvalitet i Särskilt boende ökar till följd av fokus på och ökad lyhördhet för
individens önskemål och behov. Analys har gjorts av resultat i nationella

brukarundersökningen vilket lett till beslut om vidare arbete kring individuella behov,

kommunikation till boende och anhöriga samt kring måltidssituationen.

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

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

försörjning.

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

kan tiden mellan ansökan och beslut förkortas betydligt.

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

riksgenomsnittet och vissa år betydligt lägre. Bedömningen är att kostnaden per invånare för
individ- och familjeomsorgen under är 2018 kommer att vara högre än riksgenomsnittet.

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

Väntetiden från beslut till verkställighet avseende LSS-boende håller sig inom gränsen tre
månader. Det har under året skapats nya gruppbostäder inom LSS för att undvika vite på

grund av icke verkställda beslut.

Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, servicelägenhet och

gruppbostäder, är mycket bra. Aven tidigare mätningar visar på ett bra eller mycket bra

resultat. Det innebär att personer som bor i dessa boendeformer är nöjda med insatserna

och att de upplever en trygghet med sin personal och livssituation.

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

funnits vårdhem i Karlshamn för denna målgrupp. När vårdhemmen awecklades på 1990-

talet flyttade många av de som bodde på vårdhemmen till gruppbostäder och
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servicelägenheter i Karlshamn. Under är 2018 har kostnaden per brukare inom LSS minskat
och orsaken till detta är att kostnaden för personlig assistans har minskat. Ett omfattande
arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten när det gäller gruppbostäder. På kort och lång
sikt skall en omstrukturering ske som innebär att de mindre gruppbostäderna skall awecklas
till förmån för gruppbostäder med fler antal lägenheter. Kostnaden för servicelägenheter är
på en acceptabel nivå ijämförelse med andra kommuners kostnader.

Kommentarer

De mått som ingår i det som kallas servicemätningen används främst för att förbättra och
utveckla kommunens tillgänglighet och bemötande via e-post och telefoni. Andel som får svar
på e-post inom en dag (78 %) ligger i nivå med snittet för andra kommuner men har sjunkit
jämfört med föregående år (85 %).

Kommunens resultat avseende tillgänglighet pertelefon ligger högre än genomsnittet och det
är också en positiv utveckling över tid.
Bemötandet vid kontakt med kommunen har legat på samma nivå de senaste tre åren och
resultatet är lägre än genomsnittet för övriga kommuner.
Andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning ligger högt i Karlshamn och
även iSölvesborg (68 %) och Olofström (61 %).

Aven andel miljöbilar och andel ekologiska livsmedel visar på ett bra resultat

Samhälle och miljö 2016 2017 2018
Medel

senasfe
resultat

Andel som får svar på e-post inom en dag, o/o 85% 78% 80%
Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkelfråga,
o/o

55 o/o 50 o/o 60% 53%

Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng, o/o 81% 80 o/o 81 Yo 85

Valdeltagande i senaste kommunvalet, % 84 o/o 84 o/o 86% 84%
Oppethållande huvudbibliotek, timmar / vecka 44 44 53

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

39 o/o

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

31% 35 o/o 37%

Hushållsavfall som samlas in för
materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling, andel o/o

40%

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, enligt
Miljöfordon Syd (MFS), %

47 o/o 35%

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
under året enligt Ekomatscentrum, andel o/o

25 o/o 32 o/o 34o/o 29%

t".rtj'11,

ibtlJ %)
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Finansiell analys
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Syftet är att

analysera fyra viktiga perspektiv för att kunna identifiera ekonomiska problem och därigenom

klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen som

redovisas på följande sidor, grundar sig på redovisningsåren 2014-2018 och bygger på fyra
perspektiv: det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt

kontrollen över den ekonomiska utvecklingen.

Resultat
Kommunens resultat uppgår till -1 10,1 mnkr varav VAs resultat uppgår till +0,5 mnkr

2018 års resultat utgör -5,8 % av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag.

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

hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel som

verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Mellan 2017 och 2018 har verksamhetens nettokostnader ökat med 10,5 (3,0) procent.

Ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2Q17 och 2018 ökat med 3,9
procent.

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018

Skatteintäkter, utjäm ningsbidrag

Balansomslutning

Verksamhetens nettokostnader (m nkr)

Nettokostnadsandel % (inkl. finansnetto)

Arets resultat (mnkr) inkl. VA

I nvesteringsvolym (mnkr)

Självfin.grad av investeringar inkl. VA (%)

1 586

1 686

I 602

101

-14

71

99

1 641

1719

1 638

100

2

102

87

1 751

1 725

1 744

99

16

46

235

1819

1 736

1 796

99

27

116

106

1 890

1 684

1 984

105

-1 10

150

12

Arets nettoinvesteringar uppgår till 150 mnkr, vilket är 162 mnkr lägre än budgeterad nivå

312 mnkr. Den förhållandevis låga investeringsnivån beror bland annat på senareläggning

av exploaterings- och andra tekniska projekt.

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 2010-2018 uppgår till 126

miljoner kronor.

Arets resultat efter balanskravsjustering uppgår till -110,1 mnkr. En procent av årets

skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 890 mnkr) uppgår till 18,9
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mnkr. Resultatet innebär att balanskravet inte är uppfyllt. Kriterierna för att använda
resultatutjämningsreserven 2018 för att täcka 2018 års negativa resultat är inte uppfyllda.
Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna konjunktursvängningar när
skatteintäkterna sviktar. 2018 befann sig Sverige i en högkonjunktur vilket innebär att
kommunens ekonomiska resultat 2018 är mycket bekymmersamt och kommer att få
konsekvenser kommande år iform av effektiviserings- och anpassningsbehov samtidigt som
Sverige spås vara på väg in ien lågkonjunktur. Måttet resultat ärförsämrat jämfört med2017.

Itabellen nedan visas utfallet för balanskravsavstämningen år 2014 - 2018 samt budget
2018.

2014 2015 2016 2017 2018
Budget

2018
S katter, utjäm n i ngsbidrag,
och kommunal fastighets-
avgift, mnkr
1o/o 

"Y 
skatter och

utjämningsbidrag
Arets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförl uster
VA
Krav på återställande av
tidigare resultat
Arets resultat efter
balanskravsj usteri ngar
Medel till resultatutjämnings-
reserv
Medelfrån resultat-
utjämningsreserv

1 586 1 641 1 751 1 819 1 890 I 898

15,9 16,4 17,5

-13,9
-3,0
2,7
0,3

2,0
-0,5

0,7
-0,7

15,9
-1,6

0

-3,3

18,2

26,5
-1,1

0

-2,1

0

18,9

-110,1

-0,5

0

0,5

0

19,0

32,8

0

0

0

0

32,8

0 0 0

-13,9 1,5 11,0 23,3 -110,1

0 0 -5,1 0

13,9 0 00

0

0

0

0

Arets balanskravsresultat
Ackumulerad reserv

32,9

Kapacitet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten uppgick
till 62 procent för 2018 vilket är en minskning från foregående år med ca 4 procentenhet.

Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är
belånade. Skuldsättningsgraden ökar med 4 procentenhet och uppgårtill 38 procent tör2018.

Kapacitet 2014 2015 2016 2017 2018

0,0
120,5

1,5
120,5

11,0

120,5
18,2

125,6

-110,1

125,6

Soliditet %

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren

Skuldsättningsgrad %

Skattesats (primärkommunal i kr)

66

68

34

22,21

65

68

35

22,21

bb

67

34

22,21

66

66

34

22,21

62

65

38

22,21
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Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 65 procent. Kommunen har
dock fortfarande en god soliditet samt en låg skuldsättningsgrad. Det finansiella målet en

soliditet på 60 procent i genomsnitt under fem år uppnås. Måttet kapaciteten är försämrat.

Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor,för 2018. För 2019 förändras den kommunala
skattesatsen i samtliga Blekingekommuner med -0,45 kronor till följd av skatteväxling.
Anledningen är att kollektivtrafiken får ändrad huvudman och tillsammans med landstinget
Blekinge bildar Region Blekinge. Kommunens skattesats jåmfört med övriga kommuner i

Blekinge för år 2018 framgår av följande tabell:

Kommun
Kommunal skattesats

år 2018
Plats i förhållande till
övriga 290 kommuner

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Olofström

Sölvesborg

Genomsnitt i Blekinge
Genomsnitt mindre stad/tätort
(Kommungruppen Karlshamn tillhör)
Genomsnitt liknande kommuner
utifrån strukturkostnad

22,10

22,36

22,21

22,16

22,27

22,22

173

215
188

179

200

22,05

21,45

Risk
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. Kassa-
likviditeten har kraftigt försämrats jämfört med2017 och uppgår till 19 procent. Trots en

likviditet under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara
tillfredsställande men i längden inte hållbar. Förklaringen till detta är att en stor del av
kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas
under det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgår kassalikviditeten
till cirka 24 procent. Semesterlöneskulden inkl. okompenserad övertid har ökat med ca 2
mnkr, från 88 mnkr 2017 till 90 mnkr 2018.

Den genomsnittliga låneräntan den 31 december 2018 uppgår till 2,05 procent

Risk 2014 2015 2016 2017 2018

Kassalikviditet (%) 30 35 43

Finansiella nettotillgångar (mnkr) -137 -149 -88

Låneskuld (mnkr) * 218 243 213

Genomsnittlig låneränta (o/o) 2,68 2,07 1,80

Pensionsåtagande (mnkr) 750 722 685

Borgensåtagande (mnkr) 1 437 1 500 1 663
* nästa ärs amortering, kortfristig del ingär 201 1-2014. Slutamofterat 201 5.

44

-80

185

1,96

662

1 966

19

-200

155

2,05

644

2 169
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Pensionshantering

Ansvarsförbindelsen minskar med 15 mnkr exklusive särskild löneskatt, 18 mnkr inklusive
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanfor balansräkningen, minskar från
662 mnkr till 644 mnkr inklusive inkl. särskild löneskatt. Utbetalningen av pensioner inklusive
löneskatt är ca 8 mnkr lägre 2018 än 2017 och uppgår till 32 mnkr 2018. Under 2018har 4,8
mnkr från KPAs överskottsfond använts till betalning av pensionspremier.

Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr
inklusive särskild löneskatt.

Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20). Efter
år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning for samtliga anställda.

Kommunens borgensåtagande har ökat med 203 mnkr jämfört med 2017 och uppgår till 2
169 mnkr. Borgensåtagandena är till största delen (2 105 mnkr eller 97 procent) hänförbara
till kommunens helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på
borgensbeloppet vid årsskiftet. Från och med 2018 beräknas borgenavgiften på beviljad
borgensram.

lngen nyupplåning har skett under 2018. Kommunen har amorterat 30 mnkr

Måttet risk är försämrat jämfört med förra året.

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

Kontroll 2014 2015 2016 2017 2018

Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr) 2018 2017

Avsättning pensioner inkl. löneskatt 10 757 I 439
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande inkl. löneskatt 644 216 662 481
Totala pensionsförpli ktelser 654 973 671 920

Finansiella placeringar, marknadsvärde 0 0
Aterlånade medel 654 973 671 920

Budgetawikelse (mnkr) (exkl. VA)
Arsresultat i o/o ev skatter och bidrag
Arsresultat i o/o äv skatter och bidrag
genomsnitt senaste 5 åren

- 5,5
- 0,9

2,5

19,0
'1,5

0,9

-142
-5,8

-0,9

4,8
0,1

1,6 1

6,

0,

6

I
2

Måttet kontroll visar en negativ budgetawikelse med 142 mnkr. Den procentuella awikelsen
mellan utfall och budget är storfor nämnderna Arbete och Välfärd, Gymnasienämnd och BUS
nämnd. Förklaring till awikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport.
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Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är 1,0 procent i

genomsnitt under senaste femårsperioden. Resultatet innebär att kommunen inte klarar det

finansiella målet. Resultatet 2018 innebär att måttet blir -0,9 procent. Fram till 2015 var

överskottsmålet 2 procent i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Från och med 2016 är

målet 1 procent. Måttet är räknat inklusive VA. Nämnderna hade ett budgetunderskott 2018

inklusrve VA på 52 mnkr iförhållande till tilldelad budget.

Måttet resultat bedöms avsevärt försämrat jämfört med förra året

Driftredovisning
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall för åren 2018 och 2017

samt budgetawikelsen för 2018.

Driftredovisning, mnkr

Nämnder

Kommunstyrelsen
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd exkl. VA
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd for Arbete och Välfärd
KF och övriga nämnder
Nämndernas nettokostnader
Finansförvaltning exkl. VA
Finansförvaltning VA
Ärets resultat

Nettoutfall
2018
-1 69
-616
-171
-27
-54

0
-6

-50
-467
-380

-6
-1 946
1 836

0

-110

Budgetav-
vikelse 2018

1

-9
-5
0
1

0
0
1

-1

-42
2

-52
-90

0
-142

Nettoutfall
2017
-160
-561
-1 58

_26

-57
3

-5
-50

-643
-119

-5
-1781
1 809

-1

27

Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget pä 142 mnkr,

vilket fördelar sig med cirka 52 mnkr för nämnderna och cirka g0 mnkr för finansförvaltningen.

Förklaring till nämndernas awikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport.

Finansförvaltningens avvikelse beror huvudsakligen på effektiviseringar och minskning av

sjukfrånvarokostnader som inte genomförts samt nedskrivningar av kulturhus, stortorg och

exploateringar. Övriga avvikelser är något lägre skatte- och bidragsintäkter än budgeterat,

sämre finansiellt netto p g a nedskrivningar av aktier, plus på pensioner samt lägre

förbrukning av anslagen till förfogande.
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I nvesteri ngsredovisni ng, m n kr
Nämnder Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelse

BUS nämnd

Gymnasienåmnd

Kulturnämnd

Teknisk nämnd, exkl. VA

Teknisk nämnd VA

Byggnadsnämnd

Fritidsnämnd

Omsorgsnämnd

Nämnd for Arbete och Välfärd

80

3

1

0

41

4

0

25

5

3

-41

-6

-4

-1

-56

-28

0

-10

-3

-1

121

-9

-A

-1

-97

-32

0

-35

-8

-4

Summa -312 -150 162

Arets nettoinvesteringarblev 150 mnkr, vilketär 162 mnkrlägre än den budgeterade nivån
pä 312 mnkr.

Kort om de största budgeterade investeringsprojekten 2018, mnkr.

Projektkod Projekttext Budget Utfall

1 100 Strategisk Utveckling 40 19

1320 Stortorget, ombyggnad 12 0

2107 Fastighetsunderhåll 12 12

0029 Stärnö Marina 12 1

1134 Rörmokaren 2 11 9

1530 Atgarder avlopp 10 13

2596 Träningshall Jössarinken 10 2

1152 Ny återv.station Munkahus 10 0

2524 Svängstabadet 10 0

Avvikelse

21

12

0

11

2

-3

8

10

10

I 1 00 Strategisk utveckling
Förvärv av strategisk mark Janneberg och övriga fastigheter i Mörrum, Hällaryd och Stilleryd

1 320 Stortorget, ombyggnad
Planerna för Stortorgets ombyggnad har ändrats och projektet är avslutat

21 07 Fastighetsunderhåll
Underhållsåtgärder enligt K3 är utförda i kommunens ägda lokaler. Projektbudgeten blev
större under året på grund av akuta åtgärder och omfördelning av investeringsmedel.

0029 Stärnö Marina
Rivning av byggnad framflyttad till 2019. lnstallation av rörsystem för syresättning och
marksanering kommer att påbörjas under 2019.
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1134 Rörmokaren 2
Entreprenaden har försenats på grund av många uppkomna ATA-arbeten. Slutbesiktning av
entreprenaden är planerad i februari 2019. I projektet återstår rivning av de nuvarande

byggnaderna ute på Piren där arbetsmarknad har sin verksamhet idag.

1530 Atgärder Avlopp
Negativ awikelse på grund av att större reinvesteringar inom avloppsvattenhanteringen på

ledningsnät och reningsverk blev nödvändigare än beräknat.

2596 Träningshall Jössarinken
Kabeln kommer att grävas ner i början av 2019. Pågående projektering i

partneringupphandl i ng fortlöper.

I 1 52 Ny återvinningsstation Munkahus
Byggnation av ny återvinningsstation till VMAB i Munkahus har försenats

2524 Svängstabadet
Projektet skjuts fram på grund av fördjupad översiktsplan för Svängsta
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Sammanstäl ld redovisn ing
Koncernen Karlshamns kommun omsatte är 2018 totalt 1 166 mnkr (exkl. skatter och
generella statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn
AB inkluderar de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi
Elförsäljning AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn
Kombiterminal AB, Kreativum i Blekinge AB, Karlshamnsfastigheter AB samt delägda
Västblekinge Miljö AB (50 o/o), gav ett sammanlagt resultat före skatt om -37 mnkr för
räkenskapsåret 2018.

Räddningstjänsten i Västra Blekinge -2,5 mnkr (-1,6), Cura -6,0 mnkr (-0,1) samt
Miljöförbundet Blekinge Väst 1,7 mnkr (1,0) har inte konsoliderats i den sammanställda
redovisningen men ingår i den kommunala koncernen.

Resultaten efter finansiella poster uppgick för Karlshamn EnergiAB till 18,3 mnkr (16,3), för
Karlshamnsbostäder AB till 34,5 mnkr (30,4), for Karlshamns Hamn AB till 26,8 mnkr (28,2)
och för Karlshamnsfastigheter AB till -5,8 mnkr (-6,7). Kreativum I Blekinge AB redovisar en
forlust pä -4,8 mnkr (-1 ,1).

Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018

Soliditet (%)

Resultat efter finansiella poster

32,0

-28

31,3 30,6

48

29,9 26,7

-37856

Soliditeten uppgår hil|26,7 procent och är därmed lägre jämfört tidigare år. Försämringen av
soliditetstalet är hänförlig till att investeringar finansierats i högre grad med annat än eget
kapital. Soliditeten är högre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för
kommunkoncernen.

Samtliga bolag i koncernen, med undantag för Kreativum i Blekinge AB och
Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat.
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Ekonom ichefens kom mentarer
Kommunen behöver starka ekonomiska resultat de närmaste åren då det finns ett stort

investeringsbehov for att klara det uppdrag kommunen har. Kraven på kommunen att

leverera välfärdstjänster ökar med anledning av att andelen yngre och äldre i befolkningen

ökar. För att klara investeringsbehovet och nå kommunfullmäktiges beslutade mål krävs en

långsiktighet i planering och arbetssätt. Att arbeta effektivare och bättre nyttja ny teknik
kommer att vara en framgångsfaktor för att lyckas. En annan framgångsfaktor är en stabil

organisation och ledning med medarbetare som trivs och mår bra.

Kortsiktighet skapar osäkerhet i organisationen kring hur verksamheten ska arbeta och vilka

resultat verksamheten förväntas leverera. Risken är stor att detta motverkar möjligheten att

nå kommunfullmäktiges mål och en kostnadseffektiv organisation.

Även de kommunala bolagen står inför ett stort aviserat investeringsbehov de närmaste åren.

Kommunens åtagande inkluderar även borgen för de kommunala bolagen och det finns

därför behov av att vara observant på och föra en diskussion/ göra en bedömning utifrån den

samlade investeringsnivån. Detta för att inte hamna i ett läge där kommunen inte längre kan

tillgodose medborgarnas behov utan får begränsat utrymme att agera. Kommunens

borgensåtagande är stort redan i nuläget.

Kommunfullmäktige har beslutat att sänka överskottsmålet till 1 procent av skatte- och

bidragsintäkterfrån och med 2016. Trots detta behöver effektiviseringar motsvarande minst

100 mnkr vidtas inom kommunens verksamheter 2019-2021 för att nå det nya lägre målet på

1 procent.

Karlshamn har, precis som riket, en hög sjukfrånvaro för både korttids- och långtidsfrånvaro.

Aven omsättningen på medarbetare och chefer är hö9. Detta påverkar verksamheterna och

de som nyttjar kommunens tjänster negativt och är dessutom kostsamt och ineffektivt.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron samt minska personalomsättningen är högt prioriterat

de kommande åren.
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Kommunfullmäktige

Ordförande: Marie Sällström (S)

Förste vice ordförande: Gert Akesson (C)
Andre vice ordförande: lröne Ahlstrand Mårlind (M)
Kommundirektör: Daniel Wäppling

Kommunfullmäktiges verksamhetsområden
r Kommunens högsta beslutande organ

Arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Kommunfullmäktige har under året beslutat om budget, bokslut och ansvarsfrihet, följt upp
ekonomin och tagit del av revisorernas granskningar.

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

Ordförande: Lars Beckman

Revisorernas verksam hetsom råden
. Kommunens förtroendevalda revisorer prövar, i enlighet med kommunallagen och på

kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder

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

. Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapport och

årsredovisning är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om.

. Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse

som lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsen avgivit sin

årsredovisning. I revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och

nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.
r Där beröringspunkter finns sker en samordning med den lekmannarevision som utfors i

de kommunala bolagen.
. Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens

revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Sakkunnigt biträde under år 2018 har

varit EY.

Revisorernas arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en våsentlighets- och riskbedömning

avgöra vilka verksamheter som ska granskas.

Under året har, förutom granskning av årsredovisning och delårsrapport, följande
granskningar genomförts:
. Kommunens långsiktiga ekonomiska planering
r Kommunens fordonshantering
. Gymnasieskolans produktivitet och effektivitet
o Beräkning av lokalkostnader inom skolverksamhet
. Tekniska nämndens servicefunktioner
. Orsaker till underskott inom nämnden för arbete och välfärd samt åtgärder för en budget i

balans

Utöver ovanstående, i syfte att erhålla underlag för eventuell fördjupad granskning, har sex
förstudier genomförts. I relation till granskningen av kommunens långsiktiga ekonomiska
planering har förstudier gjorts av kommunens investeringsprocess och riskhantering

avseende slutet partneringavtal. Andra förstudier har avsett kommunens engagemang i

fiberutbyggnaden och valnämndens säkerställande av god ordning i röstmottagningslokaler.
Revisorerna har också gjort särskild uppföljning av integration och orosanmälningar som var
granskningar under 2017. Utöver det har en uppföljning av 2017 ärs större granskningar
påbörjats.

Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium,

i ett flertal frågor och har haft ett samordningsmöte med bolagens auktoriserade revisor. I

36



samband med revisorernas behandling av delårsrapport och årsredovisning har möten skett
med såväl kommunfullmäktiges som kommunstyrelsens presidium. Revisorerna har i

egenskap av lekmannarevisorer mött företrädare för bolagen och kommunledningen för att
informera om uppdraget som lekmannarevisor. Vidare har revisorerna träffat presidiet för
tekniska nämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden. Revisorerna har även under året
genomfört nämndbesök på tekniska nämnden, omsorgsnämnden och nämnden för arbete
och välfärd. Revisorerna följer även löpande kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhet genom deras protokoll. Mot bakgrund av Stadsvapnets samordnande ansvar för
bolagskoncernen har lekmannarevisorn granskat bolagets och bolagskoncernens
investeringsprocess. Avseende KABO har en förstudie gjorts av bolagets riskhantering.
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Kommunstyrelse

Ordförande: Per Ola Mattsson
Förvaltningschef: Dan iel Wäppling

Näm ndens verksam hetsområden
. Ekonomiavdelning
. Personalavdelning
. Administration med kansli och folkhälsa
. Kommunikation
. Turism och Servicecenter
r Näringsliv
. Mark och exploatering
. Övergripande miljö- och trafikfrågor samt projekt
o Kommunens styr- och uppföljningsprocesser

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges i n riktn i ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen arbetar med att bygga relationer med

regionen och grannkommunerna för att stärka god livskvalitet i Karlshamn.

Kommunstyrelsen har bland annat prioriterat följande insatsområden under 2018
Ökat samarbete med landstinget och övriga nämnder.
Folkhälsa där tre fokusområden har valts ut; psykisk hälsa, hälsofrämjande miljöer och

levnadsvanor samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Se även bilaga till

årsredovisningen, Folkhälsobokslut 2018.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Arbetet är på god väg och genom de olika prioriterade insatserna görs bedömningen att
Kommunstyrelsen och dess verksamhetsområden bidrar till en bra måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen har prioriterat följande insatsområden under 2018.
Parkeringsinfrastruktur
Utveckling av bredband i samarbete med KEAB.

Utveckling av kollektivtrafik ti I lsammans med Blekingetrafiken.
Bostadsförsörj n i ngsprog ra m är u nder framtag ande.
Hållbara Karlshamn 2030 som visar kommunens riktning i arbetet med hållbar utveckling

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Servicecenter och turistcenter är informationsnav för medborgare och besökare. Genomförd
servicemätning visar på utvecklingsområden inom kommunens olika verksamheter.
För att nå en trovärdig och tillgänglig kommunikation drivs utvecklingen av en ny extern
webbplats och en väl fungerande plattform för digitala tjänster. För att bidra till delaktighet
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och inflytande sker utveckling av nya e-tjänster, närvaro i sociala medier och upprättande av
bra samarbete med lokal media.

Kommunstyrelsen har prioriterat följande insatsområden under 2018:
Medborgar- och företagsdialog genom att skapa en digital plattform for att underlätta dialog.
Medborgar- och företagsinflytande, under året har arbetet inriktats på att bygga relationer
med näringslivet.
Mark- och handelsanalys samt näringslivsenkät är genomförd under året.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
En mängd nya aktiviteter har startats och nya arenor för samverkan med näringslivet är under
uppbyggnad. Fortsätt utveckling sker kopplat till näringslivets efterfrågan där diskussionen
kring byggbar verksamhetsmark är den fråga som är mest akut.

Kommunstyrelsen har prioriterat följande insatsområden under 2018
Samverkan med aktörer inom och utanför kommungränsen
Underlätta etablering och företagsservice
Driva på arbetet med detaljplanering av nya markområden

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts bland annat att arbeta för ett minskat antal
timavlönade, fortsätt arbete med kvalitetssäkrad personalplanering, utveckla olika
arbetstidsmodeller och minska personalomsättningen på chefsnivå. Detta har sänkt sjuktalen
ganska kraftigt under året, framför allt långtidssjukfrånvaron. Arbetet fortskrider med att
införa Kraftkartan som verktyg för att fånga upp medarbetarnas arbetsmiljösituation,
delaktighet i utvecklingsarbetet samt förslag till förbättringar.
Arbete har fortsatt med att skapa ett hållbart chefs- och ledarskap, bland annat gällande tillit
i styrning och ansvarskultur.

Den ekonomiska situationen för kommunen är ansträngd och för 2018 redovisas ett stort
negativt resultat. Arbetet med effektiviseringar och anpassningar kommer att fortgå under ett
flertal år framöver och KS och KSau har fått en förtydligad roll i förändringsarbetet
tillsammans med nämnder och förvaltningar.

2014tog KF beslut om att utveckla och införa ett ledningssystem för styrning, uppföljning och
kvalitet. Beslut togs 2017 om översyn och omtag med ledorden förenkla och förtydliga.
Översyn av styrprocessen har pågått även under 201g och under november 2018 skickades
ett förslag till uppdatering av Karlshamns styrsystem ut på bred remiss bland alla
chefsgrupperingar och politiska grupperingar.

Kommunstyrelsen har prioriterat följande insatsområden under 2018:
Minskad sjukfrånvaro och genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen.
Fortsätt utveckling av modeller för ett hållbart chefs- och ledarskap.
Det ekonomiska läget har inneburit ökad efterfrågan på ekonomisk uppföljning under året.
Behovet av upphandlingsstöd är stort.
Hål lbar verksam hetsutveckling.
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Nämnden för arbete och välfärd

Ordförande: Jan-Ake Berg

Förvaltningschef: Thomas Svensson

Näm ndens verksamhetsområden
. Utredning och beslut, barn och familj samt öppenvård barn och familj
. Utredning och beslut, vuxna samt mottagningsenhet
. Socialpsykiatri
r Försörjningsstöd och introduktion
. Öppenvård tör vuxna och barn
o Arbetsmarknad
. LSS, stöd och service, samtliga insatser

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
komm unfullmäktiges i nriktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Nämnden erbjuder generellt insatser av hög kvalitet. Det finns dock många

förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten betydligt.

Beslut har tagits om en omstrukturering av gruppboendena inom LSS. På sikt skall alla

gruppbostäder med fyra lägenheter ersättas, antingen genom ombyggnad eller genom

nybyggnation, med gruppbostäder med sex till sju lägenheter. Denna process har påbörjats

under är 2018. Syftet är att både öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

Ombyggnationen på Mariegården har startat under är 2018. Under är 2019 startar
gruppboendeverksamheten där. Även ett stödboende för missbrukare inryms på

Mariegården. Beräknad start av verksamheten är efter sommaren 2019.

lnom försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och introduktionsenheten pågår ett projekt

som startade år 2018. Syftet är att skynda på processerna att få både nyanlända och

människor som får försörjningsstöd i egenförsörjning.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
lnom LSS har kompetensutveckling skett för personalen. De har genomgått flera olika

utbildningar som bland annat syftar till att kunna bemöta och positivt hantera svåra situationer

som kan uppstå i mötet med människor med funktionshinder. Andra utbildningar och

aktiviteter syftar till att öka brukarnas delaktighet i utförandet av insatser. Under hela år 2018

har arbete pågått för att skapa bättre och mer kostnadseffektiva boende för personer med

funktionshinder.

Förvaltningen har arbetat förebyggande mot hemlöshet genom att informera klienter kring

faktorer som förhindrar hemlöshet samt går in med hyresskulder om de är beråttigade

vräkningsförebyggande samverkan med KABO.
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Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
lnom LSS har personalen under året arbetat med att tydliggöra och möjliggöra högre
delaktighet och inflytande i genomförandeplanen för varje enskild brukare genom ett
individuellt pedagogiskt och anpassat stöd.

lnom lndivid- och familjeomsorgen har man tagit fram en mall för genomförandeplan och
medarbetarna har lagt upp egna planer för att nå målet.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
En samordning av lokaler för daglig verksamhet pågick under är 2Q18. Styrmansgården har
blivit ett hantverkshus dit affären harflyttat och källaren på Björkhalla är under uppfräschning.

Ett samarbete mellan daglig verksamhet, kommunens olika förvaltningar, inklusive
arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och privata företag har
tagits fram för att öka förutsättningen för personer med LSS-beslut att närma sig arbete eller
utökad sysselsättning. lndividuella placeringar på olika företag har ökat.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Arbetet har fortgått under året för att få en tydlig struktur, tydliga rutiner, delaktighet, bra
arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatserna för medarbetarna.

Arbetet har fortgått för en bättre kontinuitet vid bemanning av vikarier där projektet
kvalitetssäkrad personal planering (KPP) nästan är helt infört. Den 1 november avslutades
samarbetet med Resurs och bemanningsenheten.

För att minska sjukfrånvaron, både vid långtids- och korttidsfrånvaro, har enhetscheferna
aktiva kontakter med medarbetare vid sjukdom. Korttidsfrånvaron ligger fortsatt lågt, däremot
har långtidsfrånvaron ökat.
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Omsorgsnämnden

Ordförande: Leif Håkansson
Förualtningschef: Torill Skaar Magnusson

Näm ndens verksamhetsområden
r Stöd i ordinärt boende
. Stöd i särskilt boende
. Myndighet och resurs, Hälso- och sjukvård

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i fcirhållande till
komm u nfu I lmäktiges in riktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Omsorgsforvaltningen köper tjänst av kostenheten i syfte att upprätthålla och utveckla

kompetensen hos personalen när det gäller mat och måltidsmiljö.

Resultatet av brukarundersökningen i särskilt boende visar en försämring mot tidigare år och

även ijämförelse med länet och riket är resultatet i stort lägre. lnom ramen av 18 månader

har 10 nya enhetschefer rekryterats, det har varit en stor omsättning av sjuksköterskor samt

svårt att rekrytera rehabiliteringspersonal. Detta påverkar det kontinuerliga kvalitetsarbetet.
Stabiliteten bland enhetscheferna är i dagsläget god men byte av personal får en negativ
påverkan på kvalitets- och utvecklingsarbete.
Aktiviteter och gemenskap har varit prioriterade områden under 2018. Mat och måltidsmiljö
prioriteras kontin uerligt.

Resultatet av brukarundersökningen i ordinärt boende var totalt sätt mycket bra trots att
målsättningen om 93 o/o för hemtjänsten inte nåtts utan hamnade pä 92o/o. Hela 98 %
upplevde ett bra bemötande från personalen. På 10 av 13 indikatorer var resultatet bättre än

länet och riket samt ide flesta fall en förbättring mot 2017. Stöd iordinärt boende har haft

bättre stabilitet bland enhetschefer och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Trygg

hemgång har funnits med under hela 2018 och är en positiv faktor iövergången från

sjukhuset till hemmet.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Andelen som är nöjda med sitt boende i helhet resulterade i 80 % medan andelen som trivs
med sin lägenhet resulterade i71 o/o vilketsammantagetvisar på uppfyllelse av målet. De

särskilda boendena i Karlshamn har på olika sätt trivsamma miljöer. Ekegården och

Östralycke är de senast ombyggda och tillbyggda boendena som är utrustade med det

senaste vad gäller modern teknik. Aven tidigare mätningar visar på hög nöjdhetsgrad när det
gäller trivsel.

En ytterligare tillbyggd del av Östralycke är klar för inflyttning i sommar/tidig höst 2019. I

anslutning till Östralycke bygger KABO ett trygghetsboende vilket gör Östralycke till ett center
för modern och flexibel äldreomsorg. Äldre som bor utanför enheten är välkomna att äta i

matsalen och delta i de aktiviteter som erbjuds.
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En förstudie har gjorts under hösten i syfte att se över möjligheterna till att bygga ett modernt
och ändamålsenligt boende centralt i Karlshamn.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra inflytandet för den enskilde brukaren när det
gäller individuella genomförandeplaner samt med att utveckla kvaliteten i densamma.

Hänsyn till brukarnas egna åsikter i ordinärt boende nådde inte upp till målsättningen om 91

% utan hamnade på 86 % vilket är en försämring ijämförelse med 2017. Särskilt boende
nådde inte heller målsättningen om 80 o/o men med ett resultat pä 78 o/o har resultatet
förbättrats ijämförelse med 2017. Det är en stor utmaning och ett systematiskt och långsiktigt
arbete att förflytta verksamheten från att vara generell och utbudsstyrd till att bli
personcentrerad och behovsstyrd.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamheten erbjuder alla anställda valfri sysselsättningsgrad med möjlighet att välja om
en gång per år. Det är fortfarande en del anställda som väljer att arbeta på lägre
tjänstgöringsgrad än 100 o/o.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Målet för sjukfrånvaro har inte nåtts men antal sjukdagar per anställd har minskat med 5
dagar inom stöd i särskilt boende samt med 7,9 dagar per anställd inom stöd i ordinärt
boende. Resultatet har förbättrats i jämförelse med resultatet efter september vilket tyder på
att det pågående arbetet ger resultat om än i lägre takt än planerat.

Personalavdelningen har prioriterat arbetet med rehabilitering av långtidssjuka samt av
personer med upprepad korttidsfrånvaro. Enhetscheferna har prioriterat att uppmärksamma
sjukfrånvaro på ett tidigt stadium.

Satsningen på BICAB har gett resultat när det gäller att minska antalet timavlönade.
Arbetsgivaren har i samband med BICAB träffat avtal med Kommunal om önskad
sysselsättningsgrad. Motkravet är ökad flexibilitet hos medarbetarna då den önskade tiden
ska fungera som tid som är disponibel att användas vid frånvaro för att minimera behovet av
timvikarier. Kommunal har sagt upp avtalet vilket kan leda till sämre resultat framöver.

Det har varit stabilt i enhetschefsgrupperna under 2018, den omsättning som har varit kan
relateras till naturliga avgångar.
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Nämnden för barn, ungdom och skola

Ordförande: Tobias Folkesson
Förualtningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden
. Förskola
. Förskoleklass
. Grundskola
r Grundsärskola
. Fritidshem
. Musikskola
. Fritidsgårdar inklusive lre natur- och kulturskola

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
komm unfullmäktiges i nriktn i ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Resultatdialog inom verksamhetsområdet grundskola och grundsärskola visar att skolorna

arbetar fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden. Det handlar bland annat

om läs- och skrivutveckling samt arbete med värdegrundsfrågor i syfte att minska

systematiska skillnader mellan könen och mellan individer med olika socioekonomisk

bakgrund. Det pågår uppföljning och analys av måluppfyllelsen på individnivå i syfte att

säkerställa att alla elever bedöms utifrån en allsidig och likvärdig bedömning mot läroplanen

som helhet och mot kunskapskraven.

När riksdagen fattade beslut om ett statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan avsättes

medel för att accentuera arbetet kring flickors/pojkars resultat. En första rapport har
presenterats för rektorsgruppen i oktober 2018.

Under perioden har även ett projekt genomförts som handlar om att kartlägga och utveckla

arbetet med elever med hög skolfrånvaro. Kartläggning har ökat kunskapen om denna
problematik och bidrar till att kunna utforma mer effektiva insatser.

Analyser av skolresultaten visar att grundskolan behöver utveckla arbetet med läs- och

skrivutveckling. Det handlar bland annat om att minska skillnader i resultat mellan flickor och
pojkar och elever med olika socioekonomiska förutsättningar. En framgångsrik
biblioteksverksamhet integreras i undervisningen, bidrar till läsupplevelser för enskilda elever

och hela klasser, utvecklar elevernas källkritiska förmåga och bidrar till kvalitetsutveckling.

Rektorsgruppen ser ett behov av att skifta fokus i diskussionen från eleven till undervisningen

och utveckla det kollegiala lärandet. Ett arbete med att utveckla former för ett kollegialt

lärande har påbörjats, främst på skolenheterna men även inom gruppen förstalärare.

Under året har ett utvecklingsarbete gjorts för att tydliggöra rutinerför mottagande i särskolan

och skapa rättssäkerhet kring att varje elev hamnar i rätt skolform.
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Antalet barn i kön till förskoleplatser har ökat for varje år. Hösten 2018 ökade kön betydligt
mer än framtagen prognos och läget blev akut. BUS-nämnden beslutade därför att ge
utbildningsförvaltningen iuppdrag att starta två nya avdelningar under våren 2019, vilket
foranlett ett intensivt planeringsarbete.

Resultatdialogen inom verksamhetsområdet förskola visar att satsningen på pedagogiska
utvecklare och forstärkt specialpedagogisk resurs har haft stor positiv effekt på verksamheten
och för barn i behov av särskilt stöd.

Enkätundersökning visar att 96 o/o 

"v 
vårdnadshavarna är nöjda med kommunens forskolor

Musikskolan bedriver ett utvecklingsprojekt kring jämlikhet och tillgänglighet med stöd av
Statens kulturråd. En musiklärare som talar arabiska, kurdiska och persiska har anställts och
projektmedel har använts för att bredda utbudet av musikinstrument. Under läsåret 2017118
och hösten 2018 har Musikskolan varje fredagseftermiddag haft öppet hus för nyanlända i

syfte att göra Musikskolan mer tillgänglig for alla medborgare. Musikskolan har redan i dag
en nationellt sett hög andel elever i årskurs 3 som deltar i någon kurs

Det sker en utökad samverkan mellan skolbarnomsorg och fritidsgårdsenhetens
fritidshemsverksamhet, i syfte att öka kvalitet och likvärdighet i utbildningen.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Kulturrådets Skapande skola-medel har under läsåret bland annat använts för att stärka de
estetiska lärprocesserna kring skolbio. Eleverna har i workshops tillsammans med en
professionell filmpedagog arbetat med dramaturgi, bildspråk och gestaltning, där ett av
syftena är språkutveckling för ökad måluppfyllelse.

Fritidsgårdsenheten har rekvirerat statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter och avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Syftet är bland annat att ge barn och unga
stimulans och personlig utveckling under loven, främja integration och jämlikhet, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Samarbetet med Region Blekinge och Kultur Karlshamn fortsätter när det gäller utbudet i

Blekingemodellen, det vill säga att barn iförskola och grundskola erbjuds ett antal musik- och
scenföreställningar per år.

Det pågår flera utvecklingsprojekt där skolorna i samverkan mellan personal, elever och
vårdnadshavare utvecklar skolgårdarna. Syftet är att göra skolgårdarna till en attraktiv
mötesplats som stimulerar till lek och rörelse.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Uppföljningar av kvalitet i förskolan visar att barn och vårdnadshavare i hög grad är nöjda
med förskolornas arbete med delaktighet och inflytande.

Resultat av enkäter i grundskolan visar att det finns skillnader i elevers uppfattningar av
ansvar och inflytande. Pojkar uppfattar i högre grad än flickor att de har inflytande i

undervisningen. Elever i årskurs 5 upplever i högre grad än elever i årskurs I att eleverna är
med och påverkar.
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Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
"skolan i samhället och samhället i skolan" är ett utvecklingsprojekt som har genomförts

under 2018. Syftet är att utveckla kontakterna mellan förskola/skola och arbetsliv samt att

från tidig ålder förbereda barn/elever för framtida studie- och yrkesval och rusta barn/elever

med generella kompetenser för ett modernt samhälle.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Arbetet med att skapa rimliga chefsuppdrag har påbörjats under perioden. Det innebär bland

annat rekrytering av biträdande rektorer för att möjliggöra rektors pedagogiska ledarskap och

implementering av pedagogiska utvecklare/forstärkt specialpedagogisk resurs iförskolan.

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

regionen. Arbetet i kommunen med att behålla och rekrytera personal har dock gett goda

resultat. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och heltidsanställningar har underlättat

rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är fördelaktiga villkor gällande fritidsstudier. En

svårighet som har identifierats är rekrytering till små skolenheter, då sökande föredrar
arbetsplatser med mer kollegial samverkan.
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Gymnasienämnden

Ordförande: Paul Hedlund
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden
. Gymnasieskola
. Gymnasiesärskola
o Vuxenutbildning
. Särskild utbildning för vuxna
r Lärcentrum

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
komm unfu I lmäktiges in riktn i ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Vägga gymnasieskola visar goda resultat på både högskoleförberedande- och yrkesprogram
i alla tre årskurserna. Elevernas förutsättningar avseende kön, utländsk bakgrund och
föräldrars utbildningsbakgrund ligger i nivå med riket. ljämförelse med riket hade vi under
läsåret däremot fler elever som genomförde studier på introduktionsprogram.

Andel med examen läsåret 2017/,2018 Karlshamn Riket

Nationella program totalt 90 5 90,4

Yrkesprogram totalt 88 2 88,4

Högskoleförberedande prog ram totalt 91,8 91,4

Andelen elever som tog examen på Vägga gymnasieskola läsåret201712018 ligger inivå
med riket. Resultatet visar både elever som tar examen inom tre och fyra år.
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Analys på programnivå visar att elevens förutsättningar (utifrån kön, utländsk bakgrund,
föräldrars utbildningsbakgrund) får genomslag på resultatet. Tendensen är främst att män på

yrkesprogram i liten utsträckning når de högre betygsstegen.
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Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan uppgår till 92 procent, där män
upplever att de är mer trygga än kvinnor.

Vuxenutbildningen har fortsatt goda omdömen vad gäller trygghet och studiero. Samarbete
med arbetsförmedlingen har bidragit till en effektivisering av studie- och yrkesvägledningen.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
I den ordinarie utbildningen ingår miljö- och klimatperspektivet i flera olika aspekter, allt ifrån

hållbar utveckling till val av material ur miljö- och klimatsynpunkt.

Vägning av matsvinn genomförs av kostenheten. Schemaläggning med saxade matraster
har bidragit till att minska köerna till matsalen, vilket upplevs som positivt av elever och
kostpersonal.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
På gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar man med elevinflytande på olika nivåer. Direkt
i planeringen och genomförandet av undervisningen och på formell nivå i form av klassråd
och elevforum. På gymnasiet finns även en elevkår, en branschorganisation, som arbetar för
att skoltiden ska bli så bra som mojlig för eleverna.

På gymnasiet uppger 74 procent av eleverna i kvalitetsenkäten att de har inflytande och
ansvar i sin utbildning. Genomgående är det bättre resultat för yrkesprogrammen än de
högskoleförberedande programmen. Elever på högskoleförberedande program är som mest
kritiska när det gäller inflytande över undervisningens innehåll.

Elevkåren har under vårterminen deltagit i läsårsplaneringen för läsår 2018-2019 för att ge

elevperspektiv till den övergripande planeringen.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Gymnasienämnden erbjuder utbildning inom områden där det finns efterfrågan på

arbetskraft. Om det inte erbjuds på plats så finns det i samverkansområdet eller på distans.

Sommartoppen har varit ett framgångsrikt projekt där ungdomar på vissa program erbjuds
sommarjobb och planerar och genomför arbeten för att berika Karlshamn under sommaren
både med uppträdande och med service.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Ett arbete kring ansvar och roller är påbörjat i ledningsorganisationen for ökat samarbete och

transparens i gymnasieorganisationen.

Vad avser det arbetsplatsförlagda lärandet är kommunens egen organisation svårast att hitta
APL-platser i.
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Kulturnämnden
Ordförande: Lena Sandgren
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksam hetsområden
o Kultur- och biblioteksverksamhet

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges i n riktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Nytt för 2018 var att Lokstallarna hade öppet dagligen under sommaren, vilket bland annat
resulterat i en Graffittiverkstad för barn och unga. Det har också ökat tillgängligheten för
allmänheten att boka och besöka lokalerna under sommaren.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Det finns begränsningar i Stadsbibliotekets lokaler och det pågår ombyggnation ifastigheten
som skapar utmaningar att genomfora programaktiviteter i egna lokaler. Stor kraft läggs på
samarbete och planering för att skapa förutsättningar för att bidra till uppsatta må|.

Läshörnan är en mycket omtyckt demokratisk plats där man inte behöver något lånekort för
att kunna nyttja medier på plats.

Barn och vuxenmedialån minskar och även antal låntagare, vilket är en nationell trend.
Bedömning är att det inte är inom de resurssvaga grupperna. Biblioteken fyller en funktion
som mötesplats, den öppna demokratiska arenan lockar många målgrupper.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Meröppet på lokalbibliotek har ökat möjligheten att använda bibliotekets tjänster och utbud
även utanför ordinarie öppettider.

På biblioteken samt i våra sociala medier och webbplats har Kultur Karlshamn bidragit till att
öka medvetenhet och kunskap inför valet 2018 genom information på bland annat lätt
svenska.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Kultur Karlshamn är en del i arbetet för att skapa en arena för kulturella och kreativa näringar
i Karlshamn, både genom att upplåta lokaler och personella resurser.

En ny arena har provats genom ett pop-up bibliotek i samband med Karlshamns kommuns
utomhuskontor på Tjärö i samband med festivalen PLX genomfördes.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Kultur Karlshamn strävar for att vara en attraktiv arbetsplats där personalen känner
delaktighet och inflytande och skapar värde för medborgare och besökare. Kultur Karlshamn
har ett sjunkande sjuktal gällande både kort- och långtidssjukskrivna.
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Tekniska nämnden

Ordförande: Mats Dahlbom
Förvaltningschef: Ulrika Nordön Johansson

Nämndens verksam hetsom råden
o Serviceverksamheten
o Måltidsservice

o Beställarverksamheten
o VA-verksamheten

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfu I lmäktiges in riktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Med ökad servicegrad gällande trasig belysning (85% av alla felanmälningar åtgärdas inom

5 dagar) uppnås att gång-och cykelvägar, busshållplatser, vägkorsningar och övergångställe

är upplysta och säkra att vistas på under dygnets alla timmar. VA-verksamheten har jobbat

långsiktigt med att säkerställa kommunens vattentjänster med bland annat utbyggnad och

reinvestering utifrån beslutad VA-plan.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Fokus har varit på att öka kvaliteten och säkerheten på de 100 km cykelväg som kommunen

har. Olycksfall itrafiken som inrapporterats under 2018 har återigen sjunkit, vilket kan tyda
på att trafikmiljön är ganska säker för trafikanter att vistas i.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Nämndens verksamheter har arbetat med delaktighet och inkludering genom att vara en del

i projektet "Karlshamnsmodellen" där utbildning i praktiskt arbete i kombination av utbildning

i SFI har genomförts. Flertalet av deltagarna har kunnat erbjudas arbete på

arbetsmarknaden. Under 2019 jobbas vidare med hur arbetsmarknadsinsatser kan leda

vidare till arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Genom ny organisationsstruktur med b.la projektkontor och nya tvärfunktionella forum är det

säkerställt att nämndens verksamheter är delaktiga i alla exploateringsprojekt som påverkar

infrastruktu ren och näm ndens ansvarsområden.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Trenden med minskad sjukfrånvaro fortsätter nedåt.

En kartläggning är gjord kring jämställdhet och jämlikhet i nämndens verksamheter och

åtgärder har genomförts för att säkerställa att alla yrkesgrupper har samma förutsättningar
och verktyg som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och kvalitetsmässigt

sätt. Detta arbete beräknas fortsätta under 2019-2022.
lnsatser för att bidra till att kommunen har en sund ekonomi har genomförts när det gäller

intäktssäkring, energibesparingar och att värdesäkra kommunens tillgångar.
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Byggnadsnämnden

Ordförande: Jan Bremberg
Förvaltningschef: Ulrika Nord6n Johansson

Nämndens verksamhetsområden
. Stadsbyggnadsavdelning

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommu nfullmäktiges inriktn ingsmål

Karlshamn erbjuder god Iivskvalitet
Nämndens verksamhet har i samverkan med andra intressenter deltagit i olika projekt med
fokus på hur man bygger och agerar för att skapa trygghet i olika offentliga miljöer.
Responsen har varit mycket positiv från medborgare som varit delaktiga.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har fortlöpt under 2018 och medborgardialog
har genomförts. Beslut om programmet planeras under 2019. Under året har det utfärdats
90 startbesked, vilket är långt fler än förväntat.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Genom att nämndens verksamhet har deltagit i olika dialoger med byggare och
fastighetsägare, medborgardialog i olika översiktsplansfrågor, informationsträffar, enkäter
mm så har nämnden bidragit till att skapa en delaktighet och inflytande i planering kring
utveckling av kommunens boende, näringsliv och fritidsliv.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Flera fördjupningar är igång för att se över potentiella områden för ett växande näringsliv
bland annat kring Kapten Holms vä9, Strömma och Janneberg.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Nämndens verksamheter arbetar utifrån hållbarhetsfokus och främst social hållbarhet för att
undvika segregation. Ett flertalförtätningsprojekt är också på gång som bottnar i bevarande-
och utvecklingsplanen.
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Fritidsnämnden

Ordförande: Andreas Saleskog
Förvaltningschef: Ulrika Nordön Johansson

Nämndens verksamhetsområden
r Fritidsenheten
r Beställarverksamheten - Park

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges i nriktn i ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Det har genomförts en del olika aktiviteter tillsammans med både SISU och Blekinge
idrottsförbund där foreningar och utövare fått tillfälle till både utbildning och "prova på"

aktiviteter. En av de större och mest lyckade var ldrottens dag som genomfördes våren 2018
då ca 4000 besökare fick prova på olika idrotter.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Genom att utöka nämndens ytor med träd- och buskplanteringar minskas utsläpp av CO2
eftersom det krävs mindre skötsel av gräsytor med icke fossilfria maskiner samtidigt som de
nyplanterade ytorna skapar trivsel för Karlshamns medborgare. En plan för fortsatt plantering

av träd och buskar under 2019 och framåt är framtagen.

Den senaste mätningen visar på att något färre ungdomar aktiverar sig inom olika former av
bidragsgrundanden aktiviteter. Detta kan bero på en mängd olika faktorer varav en kan vara
att fler väljer att idrotta och motionerar spontant och inte genom föreningslivet. Karlshamn
har under de senaste 5 åren utvecklat en rad olika möjligheter till spontanidrott.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Atgardsplaner har under året tagits fram tillgänglighet på nämndens alla anläggningar. Dessa
planer finns i tillgänglighetsdatabasen och ska nu följas de kommande åren vilket kommer
att utöka möjligheten för alla att nyttja kommunens lokaler och anläggningar. Det har också
genomförts tillgänglighetsanpassning av 1 lekplats under året.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Genom smarta och attraktiva insatser så har Karlshamn klivit ytterligare i rankingen till att bli

Sveriges bästa friluftskommun. Karlshamn är Blekinges bästa friluftskommun, vilket visar på

vilken attraktiv kommun Karlshamn är att bo och vistas i både som boende, företagare,
besökare och turist.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Med väldigt låg sjukfrånvaro och personalomsättning så bidrar nämnden till målet att vara en
effektiv och innovativ kommun.
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Overförmyndarnäm nd

Ordförande: I ngvar Gustavsson
Förvaltn ingschef: Daniel Wäppling

Nämndens verksam hetsom råden
o Rekrytering, utbildning och tillsyn av ställföreträdare
o Utredning om eventuellt behov av ställföreträdarskap
o Förordnande av tillfälliga ställföreträdare samt byten

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
komm unfu I lmäktiges i nri ktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Nämnden har fortsatt att erbjuda ställföreträdarna utbildningsinsatser både genom egna
utbildningar men även utbildning som varit länsgemensamma. Trenden fortsätter dock att det
inte är många av ställföreträdarna som anmäler sig till dessa tillfällen. Det finns många
ställföreträdare som aldrig närvarar vid utbildningar (grundutbildningen går dock alla) och
nåmnden har därmed en utmaning i att nå ut med utbildningar till dessa personer. De
ställföreträdare som är tillfrågade känner sig dock trygga i sitt uppdrag.
Under 2018 har det varit få nya ensamkommande barn.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Det har varit stora svårigheter att rekrytera tillräckligt många ställföretrådare. Under året har
det inneburit att många huvudmän fått vänta långa tider på att få en ställföreträdare. I några
fall har det inte lyckats att hitta någon som varit villig att ta på sig uppdraget och tingsrätten
har fått avslå ansökan om ställföreträdarskap och huvudmannen står därmed utan en
ställföreträdare.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Vid mer än hälften av årets bilresor har elbil använts.
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Valnämnden

Ordförande: Marie Sällström
Förualtningschef: Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden
o Varje kommun ska ha en valnämnd

Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges inriktningsmål

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Under 2018 har allmänna val hållits 9 september.

Valnämnden har, särskilt efter sommaren, arbetat intensivt med genomförandet av

valet. Att hålla val är en omfattande organisation med förtidsröstning, valdagsröstning

och ganska omfattande efterarbete. Knappt hälften av väljarna valde att fortidsrösta.

På valdagen förflöt arbetet lugnt i lokalerna, även om det var en hög arbetsbelastning.

Hela den kommunala organisationen har varit inblandad i valet, men den viktigaste
personella resursen består av de som tjänstgör som röstmottagare på valdagen,

vilket är uppemot 120 personer.

Sammanfattningsvis kan konstateras att valet avlöpte väl och att den kommunala

organisationens olika delar bidrog till valets genomförande.
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Karls ham nsfasti g heter AB

Ordförande: Rune Andersson
VD: Marie Håkansson Wahlström

Ka rlsha m nsfastig heter
Bolagets verksamhetsområden
e Kommersiella fastigheter

Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommu nfu llmäktiges in riktn i ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Företagets lokaler är en del i att erbjuda en god livskvalit6 genom att erbjuda
ändamålsenliga lokaler för olika behov.
Fastigheterna ska generera till inspirerande mötesplatser som främjar till interaktion
mellan olika företag, forskare och kommuninnevånare och i sin tur utveckling för
hyresgäster och foretag.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Företagare och kommuninnevånare är och har varit delaktiga i processen att ta fram
etapp 5. I fastigheten planeras det för konsertlokal, biograf samt ett "VlP-rum" för
kommuninnevånare och företagare att hyra.
I flera av fastigheterna hyrs lokaler ut till restauranger öppna for allmänheten vilket
ökar tillgängligheten i områdena samt möjliggör att driva företag.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Etapp 5 står inflyttningsklarl202l och ifastigheten beräknas 450 personer arbeta år
2026. Utbildningslokaler för olika utbildningsanordnare finns i flera av våra
fastigheter.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Fastigheter byggs som attraherar framtidens forskare och företag via etapp 5 och 6
på NetPort Science Park.l fastigheterna finns lokaler som passar företag i de olika
utvecklingsfaser de befinner sig i. Detta bidrar till att företag väljer att stanna kvar och
växer och att nya foretag väljer Karlshamn som etableringsort.
Under året har ett antal omflyttningar och ombyggnationer genomforts for att uppnå
nöjda kunder och ett mer effektivt utnyttjande av lokalerna. Under året har de
uthyrningsbara ytorna utökats och effektiviserats i flera fastigheter vilket har resulterat
i högre intäkter.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Karlshamnsfastigheter AB har en effektiv och innovativ organisation med mål att ha
fortsatt lågt sjukskrivn i n gstal samt relevant kom petensutbi ld n i n g.
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Karlshamn Energi AB med
dotterbolag

Karlshamn o

eMergl
Ordförande: Tyrone Svärdh
VD: Anders Strange

Bolagets verksam hetsom råden
r Värme & kyla
o Elnät
. Bredband
. Elproduktion Vindkraft
. Elhandel
r Vatten (from 2019)

Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges inriktn i ngsmål

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela

kommunen. Under 2018 har utbyggnaden av resterande villaområden i tätort fortskridit och

planering pågår för att påbörja utbyggnad till landsbygd.
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid

framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
KEAB bidrar till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser av infrastruktur i

Stillerydsområdet.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet fornyelsebar leverans av fjärrvärme dels
genom att ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels
genom att försöka få utökad leverans från Södra Cell. Fordon ersätts i första hand med

miljöbilar.
KEAB har en aktiv personalpolitik for att främja medarbetares engagemang och bibehålla
god och säker arbetsmiljö.
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Karlshamn Hamn AB
Karlshalrrrls Harnn

Ordförande: Anders Karlsson
VD: Mats Olsson

Bolagets verksam hetsom råden
o Bedriva hamnverksamhet

. Bedriva logistikverksamhet

Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfu I lmäktiges inriktningsmål

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Målen överträffar - Målsättning är ROCE >2,5o/o vilket överträffas med ett utfall på 5,0%
En fortsatt hög vinstmarginal genom rörprojektet samtidigt som kapitalomsättnings-
hastigheten ligger kvar på låg nivå gör att ROCE ligger kvar över målsättning pä2,5o/o.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Sjukfrånvaro ökade något från året innan, men ligger på en nivå med tidigare år efter
nedgång 2017.
Bolaget överträffar 2018 i alla målsättningar. Slår rekord i omsättning och en vinst i linje med
2017.
En fördubbling av antal anställda i slutet av 2018 ijämförelse med december 2017.
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Karlshamnsbostäder AB ](ARLSHAMNS
Nyckeln till elt Itr. b'oendc!

Ordförande: Ola Persson
VD: Stefan Nilsson

Bolagets verksam hetsom råden
e I allmännyttigt syfte med iakttagande av affärsmässiga principer främja

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

och därtill hörande kollektiva anordningar, bland annat kommersiella lokaler och

särskilda boenden

Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges i nri ktn i ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Genom en god ekonomi har underhållsinsatserna ökat rejält, vilket ger en god allmänmiljö
och ett bra inomhusklimat. Ett omfattande energibesparingsprojekt gör foretaget mer
klimatneutralt. Stora insatser på ett proaktivt respektive reaktivt trygghetsarbete skapar
hemkänsla och harmoni.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Ett variationsrikt boende på alla orter tillhandahålls genom olika lägenhetstyper och för olika
målgrupper. Tolerans med och respekt för grannen ska upprätthållas genom en kundnära

organisation. En ny enhet, Bosociala enheten, har tillskapats för att möjliggöra detta
förhållningssätt. Förbättring kan ske genom ökade trygghetssatsningar och nybyggnation för
såväl ekonomiskt starka som mindre starka hushåll.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och Iika möjligheter
En ny enhet har bildats, Bosociala enheten, vars huvuduppgifter är att tillförsäkra de boende
inflytande där ett inkluderande synsätt är en viktig del av arbetet.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Goda årliga vinster i intervallet 35-45 Mkr ger utrymme för tillväxt. Ett professionellt och

innovativt förhållningssätt till LOU ger god grogrund för entreprenörskap.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
2018 utsågs till "Digitaliseringsåret". En effektiv programvara ären viktig framgångsfaktor i

ett effektiviseringsarbete men viktigare är hur innovativt denna utnyttjas.. Analysmässigt är
digitaliseringen svår att räkna hem i det korta perspektivet, men absolut nödvändig i det
långa.
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Kreativum i Blekinge AB

Ordförande: Per-Ola Mattsson
VD: Tina lvarsson / Mathias Roos

Bolagets verksam hetsom råden
r Besöksmålturism/allmänhet
. Programverksamhet elever
o Lärarfortbildning
r Evenemang och mässor

<D
"f/r; @

at 
t t t t 

'

I

Science Genter

Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges inriktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta
kompetensbehovet i regionen. Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en
breddad rekrytering, det inkluderar såväl aktiviteter riktade till elever som lärare.
I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi arbetarför att synliggöra vad utbildningarna leder
till i samverkan med företag och organisationer. Vi förstärker lärandet även på fritiden för
kommuninvånarna. Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och
tillresande turister.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för alla. Vi kompletterar
utbudet av fritidsaktiviteter. Våra fritidskurser startades då vi hade föräldrar som uttryckte
starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder att
vi vill stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva
egna idöer och lösa problem.

Kreativum arbetar för att "öppna dörren" för att fler elever ska välja naturvetenskap och teknik.
Det innebär att vi arbetar målinriktat med såväl genus som nyanlända och genom att
medvetet visa på mojligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund.
Kreativum arbetar också inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens
enheter, bland annat "lngenjörsspåret" samt "Språkstödjare".

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Vi verkar för en god kompetensförsörjning, vi börjar tidigt och vi är måna om att arbeta för att
möta kompetensbehovet på lång sikt.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Verksamheten syftar till att få såväl elever som allmänhet mer innovativa genom att stimulera
kreativitet och nyfikenhet.
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Räddningstjänsten Västra Blekinge

Ordförande: Kenneth Hake
Förbundschef: Kenneth Jensen

Komm u nalfrirbu ndets verksam hetsom råden
. Förebyggande verksamhet
. Operativ heltid (skadeavhjälpande verksamhet)
. Operativ deltid (skadeavhjälpande verksamhet)

Förbundets bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommu nfullmäktiges in ri ktni ngsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Räddningstjänsten arbetar för att öka tryggheten i samhället genom att synas på stan,

genomföra utbildningar och sprida kampanjer på sociala media. Vi arbetar även

förebyggande med tillsyner och samarbetar med andra aktörer i samhället för att öka känslan

av en trygg miljö för de som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. En ökad

trygghet ger en högre livskvalitet.

Gura I ndivid utveckli ng

Ordförande: Markus Alexandersson
Förbundschef: Maria Nyberg / Therese Magnusson

Kommunalförbu ndets verksamhetsom råden
. Vård och omsorg
. Gymnasieskola med internat
. Familjerätt

o Familjerådgivning
o Personliga ombud

Utmaningar
Många kostsamma och tidigarelagda awecklingar av ungdomsboende har påverkat det

ekonomiska resultatet iform av intäktsförlust och stora iordningsställandekostnader.
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Miljöförbundet Blekinge Väst

Ordförande: Sonja Lundh
Förbundschef: Johanna Randsalu

Kom m u nalförbu ndets verksam hetsom råden
. Fullgöra medlemskommunernas Karlshamns, Olofströms

myndighetsuppglfter inom miljö- och hälsoskyddsområde.
(Karlshamns ägarandel är 51,0 procent)

och Sölvesborgs

Västblekinge Miljö AB

Ordförande : Sven-Ake Svensson
VD: Susanna Strandberg

Kommunala bolagets verksamhetsområden
Bolagets uppdrag är att samordna avfallshanteringen i dess ägarkommuner.
Ansvarsområdet omfattar bland annat insamling och behandling av avfall, kompostering,
sortering, mottagning av oljehaltigt avfall samt deponering av metallhaltigt farligt avfall.
Dessutom drift av avfallsanläggningen i Mörrum och drift av ägarkommunernas
återvinningscentraler.

Karlshamn kommuns ägarandel uppgår till 50 procent, kommunerna Olofström och

Sölvesborg äger 25 procent vardera.
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Uppföljning av KF Verksamhetsmål och indikatorer,
bokslut 2018

För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem
Vi har nått indikatorsnivån
Vi har inte nått indikatorsnivån men är på god väg
Vi har inte nått indikatornivån
lndikatorn kan inte bedömas eftersom resultat eller indikatorsnivå saknas

Antal Antal
otfo

Kommentar

21 34 o/o Bra uppfyllelse av indikatorerna

1 2 o/o lndikatorerna är mycket nära helt uppfyllda

36 58 o/o Vissa indikatorer har bra resultat i förhållande till andra
kommuner och till medel i riket men kommunfullmäktiges
beslutade nivå ligger högre

4 6 o/o Antalet indikatorer som inte har kunnat mätas på grund av att
kommunen inte deltagit i mätning eller att måttet utgått

Totalt 62 100 To

Kommunfullmäktige har fastställt 55 indikatorer for 2018. Vissa av dem är uppdelade på kön
varför redovisningen ovan visar ett större antal.

INDIKATORER
INRIKTNINGSMAI. T

Resultat
2017

lnd.nivå
2018

Resultat
2018 Värdering

Andel personer beroende av ekonomiskt
bistånd i förhållande till befolkningen i

kommunen.
2018 års resultat ännu minärt.

4,1 0/o 3,0 %
3,9 0/o

Siffran är
preliminär

Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt
mål var att halvera
ungdomsarbetslösheten från är 2013

7 o/o till är 2O17 14

16,3 0/o 12,5 0/o 13,4 0/o

Andel behöriga elever till något nationellt
program på gymnasiet (KKlK, Skolverket,
Öppna jämförelser)
o Flickor
. Pojkar
. Totalt 80,1%

90 o/o

80 o/o
76%
68%
72 0Ä

Andel elever som når målen/
kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9

emkommun
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o Flickor
. Pojkar

80 0Ä

70 o/o

70 o/o

57 o/o

Andel gymnasieelever som tagit examen
inom 4 år (ej studiebevis) (KK|K,
hemkommun)
o Flickor
o Pojkar
o Totalt

85 o/o

80 o/o
71%
73%
72 o/o

Föräldrars nöjdhet med kommunens
förskola (egen undersökning) 90 Vo 95% 96 o/o

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

87 o/o 90% 80%

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

90 o/o 920Ä 92 o/o

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och
serviceboende (index, KKIK, andel av
maxpoäng).
Karlshamn tillhör de 25 % bästa
kommunerna i KKiK-mätningen.

88 o/o 94 o/o 92 o/o

Andel elever som uppger att de känner sig
trygga iskolan.

. Arskurs 5

. Arskurs 8

. Gymnasiet årskurs 2

92 o/o

85%
96 o/o

96 o/o

96 o/o

92 o/o

86 oÄ

92 oÄ

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

r Pojkar
e Flickor

45,1%
39,0 %

26 o/o

22 o/o

15,0 0/o

16,0 0/o

Andel av de som svarat på högstadiet som
någon gång använt narkotika
(drogvaneundersökning)
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. Pojkar

. Flickor
4,3 0/o

4,4%
4,4 0/o

3,8 0h
4,0 0/o

6,0 %

Andel av de som svarat på högstadiet som
någon gång rokttobak
(drogvaneu ndersökning)

. Pojkar
o Flickor

22,2 %
22,7 0/o

20,0 0Ä

15,0 0/o
16
21

,0 0/o

,0 0/o

Antal barn som finns iekonomiskt utsatta
hushåll, medel per månad. lngen mätning
2018. Se även mått och mätninq nedan

56,0 60,0

Barn ifamiljer med ekonomiskt bistånd
Nytt mått 2018,2018 års resultat ännu
oreliminärt

8,1 0/o

7,4 0/o

siffran är
preliminär

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt
bistånd.
Nytt mått 2018,2018 års resultat ännu
preliminårt

1,8 0/o

2,0 0/o

Sitfran är
preliminär

Andel ungdomar av de som svarat på
högstadiet som uppger att de någon gång
känt sig deprimerad eller upplevt sig någon
gång mått psykiskt dåligt flera gånger i

månaden eller mer
(drogvaneundersökning)

o Pojkar
. Flickor

10 o/o

35 o/o
17,0 0/o

46,0 0/o

Värdering
INDIKATORER
INRIKTNINGSM At Z

Resultat
2017

lnd.nivå
2018

Resultat
2018

Antal kilometer cykelväg, kommunal och
statlig.
(Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/
inv 2016 = 2,4,2017 = 2,5)

96 120
Mindre än

120

80 o/o Uppfyllt
Hushåll som ges tillgång till bredband
1 000 Mbit (PTS 50 m)

33 o/o 80% 80 o/oAndel antagna detaljplaner som främjar
blandstad

Antal startbesked för bostäder 60 90

Bäst att bo", tidningen fokus mätning,
ranking av 290 kommuner

113 90 97

\ictIll i,trrJrr,'il trl',J l.' 'i I tr irtril;rlrii r I iri 1r tritlt,itlii,ill itli,','ii t,llli, rtlr
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Utsläpp av växthusgaser inom
kommunens gränser, ton CO2-ekv per
invånare
2013 = 5,63 2015 = 4,51
2014 = 4,47 2016 = 4,36

ökning
med

0,9 % från
2014 flt

2015

Minskning
med 10%

Minskning
med 3,3 %
frän 2015
tiil 2016

Skyddad natur (skyddad land- och
vattenareal i nationalparker, naturreservat
och biotop-skyddsområden som andel av
kommunens totala areal) (Sveriges
ekokommuner) 2013 = 5.1o/o

6,2 0Ä 6,1 0/o

Mängd hushållsavfall, kg per invånare
(Sveriges ekokommuner) .

Se även nedanstående mått
555 kg 530 kg

Statistik
för 2018 är

inte klar

Hushållsavfallsom samlas in for
materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling, andel % (KK|K)

53 o/o 53 o/o

Resor med kollektivtrafik, per invånare

Antalfysiska och elektroniska lån på
kommunens bibliotek

35,2 50,0

250 000 217 786

35,9

Antalfysiska besök på kommunens
bibliotek 340 000 411 867

Antal barn- och ungdomsdeltagare i

bidragsgrundande aktiviteter per invånare
och år i åldern 7-20 är
. Flickor
r Pojkar

32
45

28
41

INDIKATORER
INRIKTNINGSMAI A

Resultat
2017

lnd.nivå
2018

Resultat
2018 Värdering

Företagens sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen
(lndex 0-100, KKIK, lnsikt)
Se även mått nedan

lndex
77

Ej deltagit i

lnsikt 2017
eller 2018

Extra information, ingen indikator 2018.
Lokalt foretagsklimat, ranking Svenskt
näringsliv

263 275

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

65 o/o 70 o/o

Måttet
ingår inte
längre i

KKiK,
mätning

har därför
inte skett
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Kvalitön i kommunens webbinformation till
medborgarna (lndex % av maxpoäng,
KKrK)

87 o/o 85 o/o

Måttet
ingår inte
längre i

KKiK,
mätning

har därför
inte skett

Resultat
2017

lnd.nivå
2018

Resultat
2018 Värdering

INDIKATORER
INRIKTNINGSMAI +

78,10/o
(2016)

79% 79,1
(2017)Förvärvsintensitet i Karlshamn

Företagens uppfattning om tillgången på
medarbetare med relevant kom petens.
(Mätn ing Företagsklimatet, Svenskt
näringsliv)

2,8 3,5 2,7

238 230 185
Nystartade, nyregistrerade eller
nyinflyttade foretag

2 950 2 900 2 578Antal företag i kommunen

100 62Antal elever som deltar i UF-företag

Extra information, ej indikator:
Antal UF-företaq

32

\/r llll i,lrrlr(,iir11;1 1'; l/'','l l',l i,,r"l,l riiLiiirlrrlt'1rlrlrt
i()IIIl)()i(rIIi:
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Resultat
2017

lnd.nivå
2018

Resultat
2018

Värdering
INDIKATORER
INRIKTNINGSMAL S

Sj u kf rånvaro dagar/anställd 27,6 21,3 24,6

6,7 0/o 7,7 0/o 4,6 0/o
Andeltimmar som görs av timavlönade
under året i förhållande till arbetade
timmar.

Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda i o/o 87 o/o 93 Vo 88 o/o

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

20 o/o 30% 17 o/o

lrr. (i l:,1(ri(:l:t:ir,l,r(,1 i, ttr',i1 r)i,r!1i,ltr'll rir irr(,(jit l,,t'iitli,
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Andel anställda som skulle rekommendera
Karlshamns kommun som arbetsgivare

lngen
mätning

2017
80%

lngen
mätning

2018

Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod) 66 o/o 6O o/o 65%

Soliditet för sammanställd redovisning
(minst 25 o/o pä en femårsperiod)

31 o/o 25 o/o 27 o/o

Överskottsgrad 0,9 0Ä 1,0 0/o -0,9 %

Avtalstrohet - inköp sker på rätt avtal via
e-handelssystemet

lngen
mätning

2017
85%

lngen
mätning

2018

Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler (egen mätning,
kWh/kvm)

182
kWh/kvm

Minskning
mot fore-

gående års
utfall

179
kWh/kvm

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar
enligt MFS, (KKIK)
Karlshamn ligger bland de 25 bästa
kommunerna i KK|K

53% 57% 53 o/o

Anvandning (inköp) av fossilt bränsle i

kommu nens verksamheter (eldn in gsolja,
bensin, diesel)

3 000 tkr 3 682 tkr

Antal tillfällen som kommunens cyklar
används itjänsten 132

ökning
jämfört med
föregående

är

148

Andelen inköpta ekologiska livsmedel
(KKrK) 32 o/o 35 o/o 34,2 0/o

Andel förnyelsebar fjärrvärme som
levereras från KEAB. (Må|2020 = 99 %)

98,2 0/o 97 o/o 98,6

\/i i',1 ,,lti'r i 'i l lri;'t l,l,', I'i,,ll'l llllri:lt ]t,il (:lr lti'. 1il,itl \/i il.l it I
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Samma nstäl ld redovisning
Se även årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i Karlshamn AB

Resultaträkning (mnkr) Not Kommun

2018

Sammanställd
redovisning

20{8

Kommu
n

Sammanställd
redovisning

2017

1 088
-2 586

-209

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämforelsestörande i ntäkter

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära intäkter
Extraordi nära kostnader
Skatt, uppskjuten
Skatt, aktuell
Arets resultat

2
3
4

5
6
7
8
2

510
-2 366

-129

1 166
-2 817

-244

2017
521

-2220
-96

-1 985

1 476
414

10
-25

0

-1 895 -1 795

1 476
414

3
-35

-1707

1436
383

I
-6
0

0
0
0
0

0
0

-5
0

0
0
0
0

I 436
383

5
-32

-{ 10 -37 27 85

11

1

0
0
2
0

-110 -42 27 73
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Sammanställd redovisning
Kassaflödesanalys (mnkr)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Just for poster som inte ingår i

kassaflödet:
Avskrivningar, nedskrivningar
Förändring av avsättningar
Reavinst, försäljning materiella
anläggningstillgångar
Reaförlust, försäljni ng materiella
anläggningstillgångar
Betald skatt
Utrangeringar materiella anl tillg
Upplöst deponi

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Kassaflöde från förändrino i

rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar
Ökn ing/m inskn ing av kortfristiga
skulder

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

I nvesterinqsverksam heten

Förvärv av immateriell
anlåggningstillgång
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Avyttring av materiella
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella
anlägg n ingsti llgån gar
Avyttring/minskning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeri n gsverksam heten

Kommun

2018

-1 10

129
10
-1

0

0
-11

76

0

-1 50

2

0

5

-143

Sammanställd
redovisning

2018

-37

244
10
-1

-1
-64

99

251

0

-456

2

0

6

448

Kommun

2017

27

Sammanställd
redovisning

2017

0

85

I
0

-1

2096
0

-1

0

0
0
0

122

0

3
0

-2

217

0

29

-3
10
-5

94

0
14

12

148

0

-1 16

2

0

1

-113

295

0
-13

50

332

0

-504

3

1

2

498
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Samma nstä I ld redovisning
Fi nansieri ngsverksamheten

Upptagna lån
VA-fond

Långfristiga fordringar

Amortering av låneskulder

Ökning/ m inskning kortfristiga
finansiella skulder

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medelvid årets börian

Likvida medelvid årets slut

Kommun
20'18

-78

166

88

Sammanställd
redovisning

2018
258

0

0

-1 09

1

150

47

310

263

Kommun
2017

Sammanställd
redovisning

2017
207

0

0

-49

158

-7

317

310

0
0

0

0
0

-30

0

-30

0

-28

0

-28

7

159

166

Sam manställd redovisni ng
Balansräkning (mnkr)

Tillgångar

An Iäggningstillgångar

lmmateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggn och tekn anläggn
- maskiner och inventarier
- pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Förråd mm
Kortfristi ga ford ri n gar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Eget kapital, ingående

Avsatt till VAJond

Ärets resultat

Summa eget kapital

0
146
88

0
135
166

5
265
310

Not Kommun

2018

Sammanställd
redovisning

2018

Kommun

2017

Sammanställd
redovisning

2017

1

11

12
1 130

141
0

179

2 669
656
327

33

1 114
137

0
184

2 531
621
290

3013

14
15

{ 450 3 686 1 435 3 473

6
331
258

234

1 684

1 152

0

-1 10

595

4 281

1 186

0

-42

301

1 736

1 135

-9

27

580

4 053

1 123

-9

73

1 18716 1042 1 144 1 152
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Avsättningar
Avsåttningar för pensioner och
liknande forpliktelser
Avsättning för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

Skulder

Långfristig skuld anläggningslån

Långfristig skuld VA-fond
Kortfristiga skulder
Summa avsättningar och skulder
Summa eget kapital, avsättning och
skulder

Sammanstäl ld redovisning

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvars-
forbindelser
Ställda panter
Summa panter och ansvars-
förbindelser

17

18

11

0
9

155

I
458

20

76
21

2263

9
748

I
0
0

185

I
381

I

62
23

2 113

9
650

18
19

642
I 684

Not Kommun

2018

3 138
4 281

Sammanställd
redovisning

2018

Kommun

2017

2 866
4 053

Sammanställd
redovisning

2017

662

1 966

117

2745

584
7361

20 644

21 2 169

2813

644 662

2 169 1 966

2813 2628

7t



Karlshamns kommun
Resultaträkning (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Jämförelsestörande intäkter

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Arets resultat

Not
2
3
4

5

6
7
8

2

I

2017
521

-2220
-96

-1 795

1 436

383
I

-6

0

27

27

0

0
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Karlshamns kommun
Kassaflödesanalys
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar, nedskrivningar
Förändring av avsättningar
Reavi nst vid försälj n ing av materiel la anläg g ningstillgångar
Reaförlust vid försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde frän den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Kassaflöde från förändrinqar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
KASSAFLöOC TNAru DEN LöPANDE
VERKSAMHETEN

I nvesterinqsverksam het
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Avyttrin g/m.i nskning 

^av 
finansiella anlägg n i ngsti llgån gar

KASSAFLÖOC TNRru
I NVESTERI NGSVERKSAM H ETEN

Fi n an s ie ri no sverksa m hete n
Upptagna lån
Långfristiga ford ri ngar
Amortering av låneskulder
KASSAFLöOC TNAru
FINANSI ERI NGSVERKSAMH ETEN

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medelvid årets slut

Not

4,11,12
17

11,12
11,12

14
19

10
10
13
13

18

18

15
15

2018 2017
-110
129

10
-1

0

28

0
-11
77
94

50
2
0
6

42

0
0

-30
-30

-78
166
88

1

-1

27
96

0
-1

0

122

0
14
12

148

-11

-1

0
0

-28
-28

1

1

6
2
0
1

3

7
59
66

1
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Karlshamns kommun
Balansräkning (mnkr)

Tillgångar

An läggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anlåggningar
- maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Förråd m m
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Eget kapital, ingående
Avsatt ti I I VA-investeringsfond
Arets resultat
Summa eget kapital
- va rav avsättn i n g/uttag resu ltatutjäm n i n g srese rv ( RU R)

Avsättningar
Avsättningar för pensioner inkl särskild löneskatt
Avsättning Deponi
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder anläggningslån
Långfristig sku ld VA-investeringsfond
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

Summa panter och ansvarsförbindelser

Not

11

12
13

I
1

1

6
6

14
15

1B

19

20

21

17

2018 2017

1 130
141
179

1 114
137
184

I 450

0
146
88

1 435

0
135
166

234

1 684

1 152
0

-1 10

301

1 736

1 134
-9
27

1 042
0

11

4
5

20

155
9

458

1 152
5

o

0
0
9

185
I

381
622

1 684

584

1 736

644

2 169

2813

662

1 966

2628

14



Tillgångar, 1 684 tkr

2 000

1 500

1 000

0

u Anl.tillgångar r Likvida medel r Övr tillgångar

Noter (mnkr)
Not 1

Sam m anstäl I d redovisn i ng

Not 2

Skulder och Eget Kapital, 1 684 tkr

0

,: Lån r Övriga skulder ,,Eget kapital

2018 2017

2 000

1 500

1 000

500500

Skattekostnad

Dotterbolagens skattekostnad är -0,2 mnkr
och redovisas i koncernresultaträkningen.
Uppskjuten skattekostnad hänförlig till
obeskattade reserver och koncernmässiga
justeringar uppgår till -8,9 mnkr.

Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning verksamhet
Övriga intäkter inkl. jämförelsestörande post
Summa intäkter

40
122
43

245
59

1

510

35
117
40

277
51

1

521

Analys
Verksamheternas intäkter har minskat med l-1 mnkr jämfört med20l7

Försäljningsintäkterna har ökat med 5 mnkr inom produktionsskog Väggabadet och kost
särskilt boende.

ökade intäkter för taxor- och avgifter med 5 mnkr (VA 4 mnkr, barnomsorg och äldreomsorg 2
mnkr, bygglov -1 mnkr).

Intäkter för bostadshyror har ökat med 3 mnkr inom äldreomsorg, LSS och IFO
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Bidragen har minskat med 32 mnkr vilket främst beror på minskning av statsbidrag från
Migrationsverket och bidrag från Försäkringskassan för personlig assistans. Statsbidragen från
Arbetsförmedlingen och Skolverket har däremot ökat.

Försäljning av verksamhet har ökat med B mnkr. Det är till största del inom utbildnings-
verksamheten som förändringen skett.

fämförelsestörande intäkter är 1 mnkr och avser inbyte av lastbil inom VA-verksamheten.

Not 3 Verksamhetens kostnader, mnkr 2018 2017

Personalkostnader
Pensionsutbetalningar enl. KPA
Eget aktiverat arbete
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal-, markhyror och leasing
Fastig hets- och entreprenadkostnader
Bränsle, energi o vatten
Förbrukningsinventarier och material
Transporter och resor
Övriga främmande tjänster
Försäkrings- och riskkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-1 532
-35
15

-99
-280

-98
-43
-48
-94
-38
-62
-6

-46
-2 366

-1 459
-41
13

-98
-250

-92
-35
-46
-84
-36
-50

-6
-36

-2220

Analys
Verksamheternas kostnader har ökat med 146 mnkr [6,6 7o) jämfört med2017

Personalkostnaderna har ökat med 73 mnkr [5 %). Det är inom utbildningsförvaltningen och

samhällsbyggnadsförvaltningen som den största ökningen skett. Delar av kostnadsökningen har
finansierats med bidrag från Arbetsförmedlingen och Skolverket. Utbildningsverksamhetens
ökade kostnader berör framförallt elevers behov av särskilt stöd. Serviceverksamheterna har
haft många "extratjänster" som finansierats med bidrag.

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 30 mnkr (12 %o). Större delen av

ökningen finns inom insatser enligt LSS, barn- och ungdomsvård samt missbrukarvård vuxna.

Kostnaderna för ensamkommande flyktingungdomar har minskat mellan ären2017-2018.
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Not 4 Avskrivning och nedskrivning

Avskrivning enligt nominell metod

Nedskrivning:
Torget, -6,4 mnkr
Kulturhuset, -1 1,9 mnkr
Stilleryd industriomräde, - 5 mnkr
Skogsborg, -4,9 mnkr
Diverse osålda tomter -0,1 mnkr
Anslutningsavgift skärgården -0, 5 mnkr
Aktier,-20,2 mnkr

Not 5 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

I nkomstutjämningsbidrag
Statsbidrag för flykti ngverksam het
Strukturbidrag
lnförandebidrag
Reg leringsbidrag/reg leringsavg ift
Bidrag för LSS-utjämning
Kom mu nal fastig hetsavg ift
Kostnadsutjäm ningsavgift

Not 7 Finansiella intäkter
S am m a n stäl I d re d ov i s n in g
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Kommunen
Ränteintäkter
Borgensavgifter

Not 8 Finansiella kostnader
Sam m anställd redov isning
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kommunen
Förlust avyttring finansiell
anläggningstillgång
Räntekostnader mm
Bankkostnader

2018 2017

-129 96

0-49

2018
1 476

316
24

0
0
5

58
63
-52
414

2017
1 436

319
24

0
0
0

50
57

-67
383

5

4
5

3

0
7

20172018

1

4
1

1

3
1
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Not 9

Not 10

Arets resultat
Avstäm n i ng mot kom m un all agen s
balanskrav:
Arets resultat enligt resultaträkningen
(mnkr)
- varav kommunen
- varav vatten och avlopp

Avgår: resultat vatten och avlopp
Avgår: samtliga realisationsvinster
Justerat resultat
- varav avsättning till/uttag från
resultatutjäm ningsreserv (RU R)

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

2018 2017

109,6 26,5

-110,1
0,5

0,5
-0,5

-110,1

24,4
2,1

-2,1
-1,1
23,3

0 5,1

2018 2017

lnvesteringsutgifter -135

I nvesteri ngsi nkomster
varav inve stering sbidrag
v arav an sl utn ingsavg ifter
varav EU-bidrag
v arav försäljni ng smedel
Nettoinvesteringar

Avyttring av materiella
anläggningstillgångar

Försäljningsmedel består av försäljning industrimark i Stilleryd, bostadsmark iVettekulla och

tomtmark på Stationsområdet.

1

-1

-167

17
6
7
0
4

-150

9
1

3
0
5
I
2

1

1

2
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffning enl lB

2018

Belopp Mnkr Markreserv Verksamh
fastigheter

111 112

Fastigheter
för affärs-

verksamhet
113

Publika
fastigheter

114

Fastigheter Summa mark,
för annan byggn, tekn

verksamhet anläggningar
'l'|-5

Anskaffningsvärden
lngående
anskaffningsvärde
Arets investerings-
utgifter
Arets investerings-
inkomster

Utrangeringar

Försäljning

Nedskrivningar

Omklassificeringar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde

Avskrivningar
lngående
avskrivningar

Utrangering

Försäljningar
Nedskrivningar
Omklassificeringar
Arets
avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar

lngående planenligt
restvärde
Utgående planenligt
restvärde

96 1 278

9

I 310

1 -654

-41

-1 -691

95 624

50

-2

-16

-4

-10

-20

71

415

27

11

447

-244

-11

-255

171

-239

-12

-249

-24

447

21

-1

-8

-6

22 2259

18 125

-13

-11

40 2334

-7 -1145

-1 -65

-1204

15 1 114

-1

I

0

-1

466

6

0

24

-8

208

70 619 192 217 32

79

1 130



Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst
Anskaffn enl lB

2018

Belopp Mnkr Maskiner lnventarier Fordon ADB

121 122 124 127

Konst övriga Summa
maskiner maskiner

128 129 inventm m

Anskaffningsvärden
lngående
anskaffningsvärde
Arets investerings-
utgifter
Arets investerings-
inkomster

Försäljning

Utrangering

Nedskrivning

Omklassificeringar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde

Avskrivningar
lngående
avskrivningar

Försäljning

Utrangering

Omklassificeringar

Arets
avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar

lngående planenligt
restvärde
Utgående planenligt
restvärde

490

41

-3

4

0

-4

-3

2

41

43

-24

-27

17

292 27 1'18

18 7 14

308 30 132

-209 -20 -94

-17 -2 -13

-226 -18 -107

83 7 24

5

5

5

7

7

-6

11

525

4

-353

-384

137

4

0

-35-3

-6

1

1516 82 12 25

80

141



Notl3 Finansiellaanläggningstillgångar

Aktier och andelar:
Aktier i koncernföretag
Övriga aktier och andelar
Längfristiga fordri ngar :
Koncernfordringar
Övriga långfristiga fordringar

Not 14 Fordringar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 15 Kassa och bank
Plusgiro
Bankgiro
Bank

Not 16 Eget kapital
Sammanställd redovisning"
lngående eget kapital
Avsättning VA-fond
Arets resultat
Utgående eget kapital enligt balansräkning

Kommunen
lngående eget kapital
Avsättning till VA-Fond
Arets resultat
Utgående eget kapital enligt balansräkning
- varav ackumulerad reserv (RUR)

2018

162

2017

4

0
13

179
Aktier i koncernföretag
Västblekinge Miljö AB har under 2018 erhållit
ett aktieägartillskott med 9 mnkr från
Karlshamns kommun som äger 50 %.
Hela beloppet har skrivits ned i bokslutet 2018

övriga aktier
Nedskrivning av övriga aktier med 11,2 mnkr
har skett enligt följande:

Kallbadhuset 2 mnkr
Karlshamns konstg räsarena/ Arena Marieborg
4,2mnkr
Karlshamns Golfklubb Fastighet AB 5 mnkr

övriga långfristiga fordringar består av medlemskonto hos Södra 7,6 mnkr,
Förlagslån till Kommuninvest 5,4 mnkr samt utlåning Egna hem 0,3 mnkr.

162
10

0
12

184

2018
19
70
57

146

1 186
0

-42
1 144

1 152
0

-1 10
1 042

126

2017
20
76
39

135

0
162

4
166

1 123
-9
73

1 187

0
84

4
88

1 135
-9
27

1 152
126

8l



*Förändringar har skett av jämforelseåret2017 till följd av justeringar i Västblekinge Miljö
AB samt Stadsvapnet i Karlshamn AB. lngående eget kapital har justerats med - 20
mnkr iVästblekinge Miljö AB och med - 6 mnkr i Stadsvapnet i Karlshamn AB. Se även
Stadsvapnet i Karlshamn ABs årsredovisning 2018.

Not 17 Avsättning till pensioner 2018

lngående avsättning
Försäkring
Ränte- och beloppsuppräkning
lntjänad PA-KL, FAP, SAP
Nya utbetalningar
Utbetalningar Öt<-SnP
Nya efterlevandepensioner
Grundändring
Arbetstagare som pensionerats
Övrigt
Utgående avsättning
Förändring avsättning
Aktualiseringsgrad %

Löneskatt avsättning pensioner
lngående löneskatt avsättning pensioner
Förändring löneskatt
Utgående löneskatt avsättning pensioner

Avsättning pensioner inkl löneskaft

Kommunen har en forsäkringslösning hos KPA

KPAs överskottsfond mnkr
lngående kapital
Utgående kapital

Exklusive löneskatt

Ar 2018 Ar 2019

2017

Inklusive löneskatt

Ar 2018 Ar 2019

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0

99

2
0
2

9

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0

99

2
0
2

I

5
2

2
1

Pension till förtroendevalda, OPF-KL tkr

Avsatt till pensioner, ålders- och
efterlevandepension

lngående avsättning PBF/ PRF-KL
lngående avsättning OPF-KL
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nyintjänande PBF/PRF
Nyintjänad OPF-KL
Utgående avsättning

0
857

16
14
0

382
1 269

0
1 269

22
28

0
379

1 698

0
1 065

20
17

0
475

1 577

0
1 577

27
35

0
471

2 110

Avsättning pensioner uppgår till 9 mnkr inklusive löneskatt. Avsättning pensioner
förtroendevalda uppgår till 2 mnkr inklusive särskild löneskatt. Den sammantagna
avsättningen för pensioner inklusive löneskatt uppgår därmed till 11 mnkr år 2078.
Motsvarande uppgift 2077 var 9 mnkr varav särskild löneskatt 2 mnkr.

Under 2018 har avsättning även gjorts för deponi med 4 mnkr samt andra avsättningar för 5
mnkr. Avsättningar uppgår totalt till 20 mnkr 2018. Motsvarande belopp var 9 mnkr 2017.
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Avsättning Deponi

Hunnemara

Andra avsättningar

Elitsatsning

Karlshamns Golfklubb Fastighet AB

Summa andra avsättningar

Avsättningen till Golfklubben Fastighet AB kommer enligt beslut att
utbetalas under 2019 men har skrivits ned i bokslut 2018.

Not 18 Långfristiga skulder lån

Förändring under 2018 av anläggningslånens bokförda
värden:

lngående balans
lngående balans, kortfristig del
Upplåning
Amortering utöver plan
Amortering enligt plan
Nästa års amortering, kortfristig del
Utgående balans

Handelsbanken
Kommuninvest
Summa långfristiga skulder

Genomsnittlig låneränta uppgår till 2,05 procent under 2018.

Not 19 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Moms och särskilda punktskatter
Personalens skatter och avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader, forutbetalda
intäkter
- varav upplupna löner
- varav okompenserad övertid
- varav semesterlöneskuld
- vara särskilt pensionsätagande

20tB

3'7

2017

0r0

12185
0
0

2018 2017

-30 -28
00
00

155 185

1,4

4,0

514

2,0

0,0

2rO

60
125
185

56
6

22
15

282

3
0
0

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

30
125
155

105
t)

26
5

316

15

8386
0

458

16
6 6

0
381
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Not20 Ansvarsförbindelsepensioner

I ngående ansvarsförbi ndelse
Försäkring IPR
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Grundändring
Förändring diskonteringsräntan *

Aktualisering
Bromsen
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse

Förändring ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad %

Löneskatt ansvarsförbi ndelse pensioner
lngående löneskatt
Förändring löneskatt
Utgående löneskatt

Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt *

Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden
redovisas den totala pensionsskulden till och med år
1997 som ansvarsförbindelse. RIPS 17 har använts för
beräkning av pensionsskulden.

Not 21 Borgens- och övriga
ansvarsförbindelser
Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen
Karlshamn EnergiAB inkl Karlshamn Energi
elförsäljning AB
Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns Kombiterminal
Karlsham nsfastigheter AB
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Summa helägda holag
Västblekinge Miljö AB
Kommunalt förlustansvar för egnahem
NetPort Science Park

533
0
5
9

-32
0
0
0
0
3

518

2018 2017

552
0
5

11

-32
0
0

-1

0
-2

533

-15
99

-19
99

130
-4

126

134
-4

130

644 662

2018 2017

874
240

976
258

333
252
286

2 105
40

0
24

2 169

288
222
286

1 910
37

0
19

{ 966

Borgensavgiften är 0,3 procent av borgensbeloppet vid närmast föregående årsskifte till och

med2017. Från och med 2018 beräknas borgensavgiften som 0,3 procent på av KF beviljad

borgensram. Beviljad borgensram 2018 uppgick till 2 210 mnkr.

Karlshamns kommun har i oktober 7997 KF S 105, ingått en solidarisk borgen såsom för egen

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga

2BB kommuner och regioner som per 2018-72-31var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk

förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
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ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i fdrhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 20LB-L2-3L uppgick Kommuninvest i Sverige

AB:s totala förpliktelser till 348 849 370 005 kronor och totala tillgångar till 355 709 939 }IL
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 896 024 809 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1933 372 562 kronor. Kommunens andel av
Kommuninvest totala förpliktelser är 0,54 o/o och tillgångar är 0,54 o/o.Vid årsskiftet uppgick
kommunkoncernens låneskuld till Kommuninvest till 1 909 520 990 kronor.
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Resultat och balansräkning VA, tkr

REsu LTAT RÄxtt ttt c vA tkr

Verksam hetens intäkter
Verksam hetens kostnader
Avskrivningar

Ve rksamhete ns nettokostnade r
(varav jämförelsestörande poster)

Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära intäkte r

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

fuets resultat

Not
1

2

3

2018-12-31
102790
-86 344
-12 190

2017-12-31
85 594

-69 591

-10 777

4256 5226

4
5

0
-3 756

500

500

0
-3 108

2 117

2 117

0

0

0

0
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BALANSRÄKNING VATKT

TILLGÄT{GAR
An I ägg n i n gsti I lg ån g ar
M ate riel I a a nl ägg n i ngstil lg än g ar
Byggnader, mark och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Sum m a m ateriella anläggningstillgångar

O m sättn i n gsti I I g ån ga r
Förråd
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank

S u m m a om s ättn i ng stil I g äng ar

SUMMA TILLGAI{GAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
lngående eget kapital
Irrets resultat Vatten
Ärrets resultat Avlopp
Utgående eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen

lnvesteringsfond

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Not 2018-12-31 2017-12-31

o

7

8

178212
I 084

0

187 296

167 843
3 640

0
171 483

0

0

0

0

o

187 296 171 483

Not 2018-12-31 2017-12-31

10 0

128
372
500

11 0

12 176716 170 348

13 1271 I 134

177 987 171 483

0

0

0

0

0
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NOTER VA
(tkr)

Not I Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter inkl interna fördelningar
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material
EI

Övriga kostnader
Köpt vatten
Personalkostnader
Externa hyror
Externt köpta tjänster
Från forvaltningen fördelade kostnader
Från kommunen fördelade kostnader
Förlust vid avyttring av anläggningtillgång
Summa

Ärrets avskrivningar fördelas på:

M ateriel I a anl äggn i ngsti I I ångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg, fordon och installationer
Summa

Not 4 Finansiella intäkter
Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 1,37%

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 2.25o/o

2018-12-31, 2017 -1 2-31
62 088i 58271

f
40702

102790
27 323
85 594

2018-12-31 2017-12-31
I 398 7 564
5454 5 141

41 585 27 957
157 153

19 315 18721
215 0

7 880 7 675
1637 1852
702 527

7

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden
Följande avskrivningsprocent tilläm pas:

Materietta anläggningstittångar Å,r

Vatten och avlppsledningar 50
Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar 33
Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar 10

lnventarier, verktyg, fordon och installationer 5

86 344 69 591

o/o

2o/o

3Vo

10o/o

20o/o

2018-12-31 2017-12-31

12190 10777

12190 10777

2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31
3 756 3 108

t
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Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar
Ac k u m u le rade an s k affn i ng sv ärde n
lngående ans kaffningsvärden
lnkop per 31112
Anslutningsavgifter
Förs äljni ng/utrangeri ng

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde n

Ackum ulerade avskriv ningar enligt plan
lngående avskrivningar enligt plan

Förs älj ni ng/utrangeri ng

Årrets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

Not 7 Maskiner och andra inventarier
Ac k u m u lerade an s k affn ingsv ärden
lngående ans kaffningsvärden
lnköp

Förs äljni ng/utrangeri ng

Utgående ackumule rade anskaffningsvärde n

Ackum ulerade av skriv ningar enligt plan
lngående avskrivningar enligt plan

Förs äljni ng/utrangeri ng

Ä,rets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

Not 8 Pågående investeringar
Pågående investeringar

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald hyra

Övriga förutbetalda kostnader
Avräkning med kommunen
Summa

Not 10 Eget kapital
lngående eget kapital

Överföring till investeringsfond
Å,rets resultat Vatten
Ärrets resultat avlopp
Utgående eget kapital

2018-12-31 2017-12-31

426001 404785

-236942 -227 800

404785
27 902
-6 686

-10 848
-247 789
178 212

21 297

6787
-3824
24260

-17 657

3824
-1343

-15176

358 564
49 465
-3245

-9141
-236941
167 843

20700
871

-274

21 297

-16295
274

-1637
-17 657

2018-12-31 2017-12-31

9 084 3 640

2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31
0

0

128
372' soo' o

00
J
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Not ll Avsättningar för pensioner

Kompletterande ålderspension

Efte rlevande pe nsion

PA-KL pensioner

Särski I ld ålders-/visstidspension

Särskild löneskatt

Summa avsättning

An svo rsf ö rb in d e lser f ö r p e n s io n e r
Pensionsförmåner intjänade tom L997

Särskild löneskatt

Summa ansvarsförbi nde lse r

Not 12 långfristiga skulder

Lån från kommunen ingående balans

Lån från kommunen förändring under året

I nvesteri ngsfond 1 utgående balans

lnvesteringsfond 1 förändring under året

Summa

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semste rlöneskuld och okompense rad övertid

Arbetsgivaravgift

Upplupna löner

Förutbetal da i ntä kte r f rån ansl utni ngsavgifte r 
1

Övriga i nteri msskulder

Summa

2018-12-31, 2017 -t2-31

00
7

00

2018-L2-31

161 039

15 177

9 309

0

1767L6

2018-L2-31,

L48

20t7-t2-3t
126882

34t57

9 309

L7034a

20L7-12-3L

T4L

7

Lt23

t27t

993

tta7

1 
Ansl utni ngsavgifte rna ska täcka : Avskrivni ngar på nyi nveste ri ngar i led ni ngsnät,

räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning

administration i samband med anslutning (såsom fakturering, kommunikation med kunder,

Avskrviningstiden för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften periodiseras enligt följande;

År 1-50; Rak avskrivning, dvs 2/oav anslutningsavgiften intäktsförs per år.
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Redovisn ingspri nciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med förra året.
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade
rekommendationer med undantag av:
. RKR 11.4 exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som

anläggningstillgång.

anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som
investeringsinkomst

avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi

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

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

a

a

a

r värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket
begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften
minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång är
en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre år
och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad
understigande % basbelopp exklusive moms. Avskrivning av anläggningstillgångar ska
spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av investeringar. Avskrivningstiden ska
anpassas till den aktuella anläggningen speciella förutsättningar. Mark och konstnärlig
utsmyckning har obegränsad livslängd (ingen avskrivning).

En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden

I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna men
fortfarande i drift. Exempelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt med
budgeterade belopp framåt i tiden.

Komponentavskrivning användas som metod för att dela upp väsentliga investeringar i I

delkomponenter med varierande avskrivningstider beroende på olika nyttjandetider.
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om principer för komponentavskrivning. Av beslutet
framgår att komponentavskrivning ska tillämpas från och med 2014 samt att
investeringsprojekt som påbörjats före 2014 men som fortfarande pågår 2014 ska omfattas
av komponentavskrivning.

Utvärdering av färdigställda projekt som ska komponentavskrivas sker i samarbete med
fastighetsavdelningen som står för den professionella bedömningen.

De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid
redovisas som kortfristig skuld. Semesterlöneskulden kostnadsbokförs månadsvis.
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Jämförelsestörande poster särredovisas i not när dessa förekommer. Som
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp. Ar 2018 uppgick de jämförelsestörande posterna till totalt 28 mnkr
(Nedskrivning av Ku lturhus, Stortorget och exploateringsprojekt).

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år
beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 1,75
procent.

Kommunen tillämpar generella lånearrangemang vilket innebär att lånekostnaderna
beräknas utifrån den genomsnittliga räntan på kommunens utestående lån. RKR 15.1

Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos.

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. För pensioner

intjänade fr.o.m. 1998 (PFA 98) har kommunfullmäktige beslutat (september 2000) att
pensionsmedelskalltillsvidare till högsta möjliga individuella del utbetalas till av den anställde
vald kapitalförvaltare/ pensionssparkonto. Detta gäller även åren 1998 och '1999. Särskild
löneskatt, 23,46 % betalas på pensionskostnaderna för anställda. RIPS 17 används vid

beräkning av pensionsåtagandet.

Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp som
motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 o/o av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Sociala avgifter har bokforts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband
med löneredovisningen med följande procentsatser:

Förtroendevalda 31 ,42 procent

Anställda med avtalspension 39,15 procent

Övriga 31,45 procent

Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 20
procent. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalforbunden, Räddningstjänsten
Västra Blekinge och Cura lndividutveckling, ingår inte.

Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i dotterbolagen
eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering
menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas med i

redovisningen.

I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens, endast
den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade reserver har
redovisats som eget kapital efter avdrag for latent skatt. Eftersom redovisningen endast ska
visa förhållandet gentemot externa parter har interna mellanhavanden eliminerats.
Väsentlighetsprincipen har tillämpats. Som jämförelsestörande betraktas poster som är
sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp.
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Ord och uttryck

Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet.

Avkastning på sysselsatt kapital verksamhetsmått i de kommunala bolagen. Utgörs av
rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i

förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avsättningar ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt
bestämd.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man
kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram
(skulder, avsättningar och eget kapital).

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank.

Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga

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

lnternränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. Ar 2018 1,75 procent.

Kapital kostnader är sam lingsbegreppet för internränta och avskrivni ng.

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

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt.

OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker med 4,5 % på arvodessumman.

PA-Kl-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och
tidigare.

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till vilka
de hör.
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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 avspeg lar kom m unens finansiella styrka.

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

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga.

Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital
Andel eget kapital av de totala tillgångarna.

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

Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och

förråd), anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga
fordringar).

Arets resultat skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen.

öK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension

tkr= tusentals kronor.

mnkr = miljontals kronor
mdkr = miljarder kronor
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Kommunfullmåiktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2018

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

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

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

I bilagan "Djupare resonemang av 2018 ars granskningar" redovisar vi vår
argumentation ftir den allvarliga kritik som vi riktar mot kommunstyrelsen och AV-
nåimnden. För kommunstyrelsen menar vi att bristerna avser framftirallt avsaknaden
av framftirhållning och örmågan att ta initiativ i grundläggande ekonomiska frågor.
När det gäller AV-nämnden anser vi att det negativa resultatet pä 42 mil|
tillsammans med en oacceptabel oftirmåga att vidta åtgiirder ör en budget i balans,
utgör grunden ör vår allvarliga kritik.

Vi bedömer sammantaget att niimndema i Karlshamns kommun, ftirutom
kommunstyrelsen och AV-niimnden, har bedrivit verksamheten på ett iindamålsenligt
och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande sätt.

Vi bedömer att råikenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och niimndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamötema i styrelse och nåimnder

ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och AV-niimnden ftir
bristande styrning och ledning.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning fttr år 2018 godkåinns. Vi delar dock inte
till alla delar kommunstyrelsen bedömning avseende huruvida synnerliga skäl
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ftireligger i fttrhållande till återställandet av underskottet i balanskravsutredningen, se

vidare i vår redogörelse.

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Lars Beckman iir vald med undantag fiir gymnasienämnden, kultumämnden och
överftirmyndamämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa ntimnder.
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Robert Söderberg

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagoma:
Revisoremas redogörelse ör år 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Granskning av årsredovisning fiir år 2018
Granskningsrapporter ör de kommunala bolagen med bilagor
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