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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys
Samhällsekonomisk utveckling och situation
Sveriges ekonomiska tillväxt har varit stark de senaste åren men börjar nu avta vilket kommer
att kräva omfattande åtgärder inom offentlig sektor. Inte minst beroende på ökat tryck från
demografin, som varit känt i flera år. Hittills har utmaningarna hanterats genom intäktsökningar
och markförsäljning. Den viktigaste intäktskällan har varit skatt på arbetsinkomster till följd av
en stark arbetsmarknad de senaste åren. Nu finns det många tecken på att den goda
konjunkturen mattas av. Ökningen av sysselsättning väntas upphöra under 2019 och
högkonjunkturen går mot sitt slut 2020 med en svagare arbetsmarknad som följd. Det finns även
tecken på en svagare global handel, inte minst i Tyskland, vilket påverkar den europeiska
ekonomin och den svenska exporten. Bedömningen är dock att det främst är en svagare inhemsk
efterfrågan, framförallt investeringar inom näringsliv och bostäder, som bidrar till den låga
svenska BNP- tillväxten. Handelskrig och Brexit är orosmoment som påskyndar
lågkonjunkturen.
Det ökade investeringsbehovet kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Den största
utmaningen är att klara kompetensförsörjning och finansieringen av välfärdens kvalitet.
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2019

Kommunsektorns utveckling och situation
Kommunernas resultat försämrades rejält 2018. Hela 69 av landets 290 kommuner redovisade
underskott. Endast 109 av landets kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent av
andel skatter och bidrag.
Investeringsbehovet är stort inom kommunsektorn. Dels till följd av att klara det växande
behovet till följd av demografin men även till följd av eftersatta investeringar och pågående
urbanisering. Bedömningen är att låneskulden kommer att öka i takt med genomförandet av
nödvändiga investeringar. Att fortsätta driva effektiviseringar i verksamheten är nödvändigt för
att hantera kostnadsökningarna.
På riktigt lång sikt kommer det inte att finnas någon pensionsskuld i den kommunala sektorn.
Den gamla stora pensionsskulden som byggdes upp före 1998 amorteras nu ner i snabb takt. De
pensioner som arbetas upp idag belastar årets resultat löpande.
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2019
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Befolkningsstruktur och dess utveckling
Befolkningsökningen fortsätter under 2019 och fram till och med juli har Karlshamns kommun
ökat med 143 (166) personer till 32 473. Befolkningsprognosen är 32 447 personer per den 31
december 2019 vilket innebär att kommunen har en befolkning per den siste juli på 26 personer
fler än prognosberäkning på helår.

Kommunen har för perioden januari-juli ett negativt födelseunderskott (-22 personer) medan
invandringsöverskottet (+43 personer) och inrikes flyttningsöverskott (+122 personer) är
positivt. Inrikes flyttningsöverskott visar en positiv trend som började i slutet av föregående år.
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Karlshamn har en lägre andel 0-15 åringar, lika andel 16-18 åringar samt lägre andel personer
19-64 år i arbetsför ålder än riket. Andelen äldre, 65-79 år samt 80 år och äldre, är högre än
riket. Källa: SCB
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Framtidsbedömning
För 2019 är resultatet budgeterat till plus 8 mnkr. I dagsläget är prognosen minus 9 mnkr. Det
finansiella målet för 2019 bedöms därför inte uppnås. Kommunen befinner sig i ett mycket kärvt
ekonomiskt läge de närmsta åren vilket innebär att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk
balans. Samtidigt finns det ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de
kommunala bolagen och förbunden.
För att klara finansieringen framöver krävs att alla nämnder strikt håller sina budgetramar.
Dessutom krävs det att varje nämnd, styrelse och förvaltning ansvarar för att genomföra
effektiviseringar och optimeringar. Det ställer också krav på att utveckla samarbete, samordning
och samverkan mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag.
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. KF fattade 180918
beslut om ”Hållbara Karlshamn 2030” som visar kommunens riktning i arbetet med hållbar
utveckling.

Kommunens största utmaningar
Det ekonomiska läget och arbetet med att klara effektiviseringskraven 2019, planåren 20202021 och framåt är en mycket stor utmaning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS
och KSau under perioden haft resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och
anpassningar.
En annan utmaning nu och framöver är personalförsörjning och personalutveckling och att
kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Det är fortfarande svårt att rekrytera
chefer och personal inom ett flertal olika befattningar. För att lyckas måste Karlshamns
kommun vara en attraktiv arbetsgivare.
Den demografiska utvecklingen, där vi ser en ökning av personer 0-18 år samt av personer över
80 år samtidigt som personer i åldern 19-64 år minskar är en stor utmaning i de flesta av
kommunens verksamhetsområden.
Projektet ”Heltid som norm” pågår och innebär en utredning/ översyn gällande en
grundanställning på 100 procent för samtliga inom kommunen. Erfarenheten från kommuner
som infört detta är att det åtminstone initialt är kostnadsdrivande.

Kommunens framgångar
Kommunen och flera nämnder står under 2019 och framåt inför besparingar och
effektiviseringar för att nå en budget i balans. Nämnder, styrelse och förvaltningar arbetar
intensivt för att detta ska bli en realitet. Flera nämnder visar på en positiv utveckling vad gäller
det ekonomiska resultatet i förhållande till budget, dock återstår mycket arbete under de
kommande åren för att nå stabilitet.
Inom Karlshamns kommun kör vi till 77 % med fossilfritt bränsle i våra bilar och vi handlar till
35 % ekologiska livsmedel.
Ökad andel behöriga lärare i grundskolan, från 83,3% av tjänstgörande lärare med pedagogisk
högskoleexamen läsåret 2016/17 till 86,7% läsåret 2018/19.
Vägga Gymnasieskola har en fortsatt stark ställning i gymnasievalet. Antalet folkbokförda
elever som väljer Vägga ökar och antalet folkbokförda som väljer fristående skola eller
kommunal skola i annan kommun minskar. Andelen som väljer den egna kommunens
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gymnasieskola är klart högre än i riket. Fortsatt goda studieresultat med en hög andel
godkända kursbetyg i gymnasieskolan och en hög andel som når målen med sina studier i
vuxenutbildningen.
Kommunen har återigen fått en topplacering i rankingen som årets frilutskommun.

Personalberättelse
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun inryms under Kommunfullmäktiges
inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.
De prioriterade insatsområdena som framkommer i Kommunprogrammet 2019-2022 samt i
Mål och budget 2019 (2020-2021) ingår i kommunstyrelsens VP 2019-2022:
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare.
Goda arbetsplatser som främjar god hälsa
Möjliggöra vidareutbildning inom respektive yrke,
Friskvårdsbidrag
Tillsvidareanställning på heltid
Lönepolitik/ lönesättning
Jämnare bemanning och avvecklande av delade turer i omsorgen
KSau får en tydligare roll för lönesättningar och anställningsfrågor
 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader
Utveckling av arbetstidsmodeller
Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till
den fortsatta trenden med sänkta sjuktal. Dock ser vi en viss avmattning under de senaste
månaderna.
Arbetet med att införa ett verktyg för att fånga upp medarbetarnas arbetsmiljösituation,
delaktighet i utvecklingsarbetet samt förslag till förbättringar fortskrider.
Ledningen har fortsatt arbetet för att skapa hållbart chefs/ledarskap, bland annat gällande tillit
i styrning och ansvarskultur. Ett flertal chefer har slutat eller gått vidare till andra chefstjänster
i kommunen de senaste åren och det arbetas aktivt med att minska rotationen på chefsnivå.
Implementering av det reviderade samverkansavtalet fortskrider under hela 2019.
Arbetet kring anpassning till GDPR (dataskyddsförordningen) fortsätter under hela 2019.
Förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider, bl a har en ny
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud tagits fram och ett införande av ett
digitaliserat stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud samt för rehabiliteringsarbetet
är på gång.
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Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål 2019-08-31
Kommunfullmäktige har 2018-12-17 fastställt kommunens inriktningsmål i Kommunprogrammet. Kommunprogrammet anger de övergripande politiska ambitionerna för
innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige har också 2018-12-17 beslutat om mål och
budget för 2019-2021.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål:
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse och kommunens arbete med att uppnå
kommunfullmäktiges inriktningsmål.
I nämndernas och bolagens resultatrapporter för perioden redovisas respektive nämnds/bolags
måluppfyllelse och det arbete som pågår för att nå resultat.

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse som ligger på en god nivå men där det finns
ytterligare möjligheter till förbättring.
Informationsinsatser har genomförts för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter.
Detta har en stor positiv miljöpåverkan.
En handlingsplan för saneringsarbete och deponier är antagen och kommer att genomföras
under kommande år. Detta kommer resultera i inte bara positiva miljövinster utan också till
användbar mark som i sin tur kan exploateras eller säljas av.
Under hösten 2019 planeras att ansöka om medel för att utveckla cyklismen vilket främst
kommer att ge positiva miljö- och folkhälsoeffekter på de interna resorna inom Karlshamns
kommun. Genom att prioritera trygghetsinsatser som främjar cykling såsom belysning av
cykelbanor, faciliteter för cyklister så ökas antal resor med cykel samtidigt som detta också
påverkar de som väljer att gå.
Levnadsvaneundersökningen som bland annat mäter ungdomars bruk av ANDT och hur de mår
psykiskt, visar att en stor andel av flickorna på högstadiet någon gång känt sig deprimerade eller
upplevt sig någon gång mått psykiskt dåligt flera gånger i månaden eller mer. Motsvarande
mätning för pojkar visar att även de mår dåligt men inte i samma utsträckning.
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Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9 våren 2019, kommunala och fristående skolor i
Karlshamn. Fördelning på svarsalternativ.

Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9, kommunala och fristående skolor i Karlshamn.
Andel av svarande som uppger att de känt sig deprimerade eller upplevt sig må psykiskt dåligt en eller
flera gånger per vecka alternativt alltid.

Kommunens levnadsvaneundersökning visar också att det är vanligt med depression och dåligt
psykiskt mående bland elever i gymnasieskolan. Skillnaden mellan könen är betydande där
flickor – som generellt sett når bättre studieresultat – mår dåligt i högre utsträckning.
Enligt resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att eleverna anser att
de fått kunskap om vad hållbar utveckling innebär och hur de kan agera för att bidra till ett
hållbart samhälle med värdet 4,3 av 5,0. Resultat bedöms som positivt.
Stadsbiblioteket besöks av många ungdomar. Ytorna är små och det kan uppstå utmanande
situationer både för besökare och för medarbetare. Ett samarbete har påbörjats med
fältgruppen, fritidsgårdarna och Karlshamns folkhälsostrateg för att skapa en tillgänglig plats
där alla känner sig välkomna.
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Förutsättningar har skapats för att det erbjuds motionsformer för alla, oavsett ålder och
ekonomiska förutsättningar. Goda exempel är en tillgängligare fritidsbibbla som under perioden
ökat utlåningen av sportartiklar, fler spontanidrottsplatser har anlagts, samarbetsprojekt med
föreningslivet har genomförts. Allt har resulterat i fler medborgare i rörelse.
Genom olika informationsinsatser och medborgardialoger så har det getts tillfälle till att
informera och utbilda medborgare och interna kollegor om bland annat om hur
bygglovsprocessen fungerar och hur man bör tänka gällande hållbart byggande.

Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse som ligger på en bra nivå men där det finns
möjligheter till utveckling. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning.
Skolenheterna på grundskolan arbetar fokuserat med nämndens prioriterade
utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som långsiktigt och omfattar såväl system-,
grupp- som individnivå inom områdena likabehandling och värdegrund, resultatanalys samt
flexibel organisation. Det innebär till exempel att olika former av resursgrupper etableras, för att
möta alla elevers behov.
Resultatanalys visar att betygsresultaten i grundskolan pekar uppåt i flera ämnen, bland annat
svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års satsningar på Läs- och skrivutveckling men
ännu är inte resultaten i nivå med rikssnittet. Dock finns fortfarande systematiska skillnader
mellan elevgrupper; bland annat utifrån kön och socioekonomisk bakgrund. Fortsatt uppföljning
och analys görs på måluppfyllelsen på individnivå i syfte att säkerställa att alla elever bedöms
utifrån en allsidig och likvärdig bedömning mot läroplanen som helhet och mot kunskapskraven.
Musikskoleutredningen har presenterats som klargör förutsättningar för verksamheten.
Utredningen kommer att ligga till grund för kommande inriktningsbeslut och prioriteringar.
Måluppfyllelse för gymnasieskola/gymnasiesärskola mäts bland annat i form av betygsresultat
för avgångselever läsåret 2018/19. Kommunens egna resultatuppföljningar visar emellertid på
en fortsatt hög genomströmning i gymnasiala kurser samtliga skolår, med 94% godkända
kursbetyg och 95% godkända gymnasiearbeten.
Kursbetyg läsåret 2018/19, andel A-E:
Kvinnor
Yrkesprogram
94%
Högskoleförberedande program 96%
Alla program
96%

Män
94%
92%
92%

Alla
94%
95%
94%

Av resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att eleverna bedömer sin
möjlighet till inflytande och individuellt upplägg av studierna till ett värde av 4,2 av 5,0.
Matråd i samtliga skolor, förskolor och äldreboende har genomförts under vårterminen med få
undantag. Effekten med matråd är att skapa samsyn och förståelse för kostens betydelse, samt
att ta tillvara på önskemål och förbättringspotential från gästerna.
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Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Framtidsdialoger med näringslivet startade i februari 2019 vilket ledde till beslut i
Kommunfullmäktige 2019-05-20 om en ny vision, Karlshamn 50.000, samt till en
överenskommelse mellan kommun och näringsliv kring gemensamma insatser framöver.
Under hösten startas ett Näringslivsforum som kommer behandla fokusområdena för
Karlshamn 50000, bostäder, kompetensförsörjning och attraktivitet.
Enkät som gått till samtliga bygglovssökande (företag och privata aktörer) uppvisade riktigt bra
resultat vad gäller kompetens, nöjdhet och handläggningstider. Planerad digitalisering av
bygglovsverksamheten kommer att påskynda ytterligare ärendegången och skapa mera
transparens för såväl företagare som kommuninvånare.
Janneberg är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde helt i linje med Karlshamn 50.000 som
rymmer både utveckling av bostäder, företag, skola, omsorg och fritid och kommer att säkra
kommunens utveckling i många år framöver.
Markanvisningstävling i centrala Karlshamn är i sitt slutskede och kommer att bereda möjlighet
till detaljplanering av ytterligare lägenheter i centralt läge.
För att möta behovet av fler bostäder och etableringar på landsbygden och i skärgården så tas
det bland annat fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Tillsammans med det
bostadsförsörjningsprogram som också är under framtagande och som omfattar stad och
landsbygd, skapas det möjligheter till attraktivt boende och etableringar både stadsnära, på
landsbygden och i skärgården.
Vid Karlshamns första Arkitekturvecka satte fokus på utvecklingsområden inom kommunala och
privata satsningar i bland annat Svängsta, Mörrum och Eriksberg.
Genom att bygga eller planlägga mark som redan varit exploaterad så bidras till målet att ge
utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap, Stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö
är bra exempel på pågående planarbeten av mark som redan varit exploaterad.
Karlshamns kommun är enligt Blekingetrafiken den kommun i länet där störst ökning av
kollektivt resande uppmätts sedan de nya införda busslinjerna.
I förskolan har kartläggning gjorts gällande inomhusmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Förskolorna har även, med hjälp av högskolestuderande, genomlyst utemiljöerna.
Region Blekinge, tillsammans med Karlshamn och övriga blekingekommuner, ansöker om EUprojektmedel för att stärka kompetensen kring samverkan mellan skola/samhälle och
utveckling av studie- och yrkesvägledningen i hela regionen. Syftet är att projektet ska leda till
utveckling av elevers valkompetens och entreprenöriella förmåga.
Utbildningen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska bidra till att alla
elever utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande. Skolenkäten
våren 2019 gällande nyfikenhet, självförtroende och ansvar visar på varierande men
övervägande positiva resultat och resultat i nivå med riket i stort.
Vuxenutbildningen har startat en ny utbildning inom administration i augusti, som ett resultat
av kartläggning av näringslivets behov av kompetens.
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Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Under innevarande år har beslutats om att flytta Solrosens verksamhet till Östralycke samt att
avveckla Båtsmansgården under 2020. I ett tidigare beslut har Perennagårdens verksamhet
planerats att flytta till Östralycke. Detta innebär en minskning av särskilda boendeplatser med
åtta under innevarande år.
Korttidsverksamheten flyttas under hösten till Solrosens lokaler där även myndighetskontor,
trygg hemgång m.fl. ska lokaliseras. Detta innebär att tre lokaler lämnas under året,
Perennagården, Drottninggatan 49 och Persgården.
Sedan revisionsrapporten utkom 2017 gällande myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har
ett intensivt och långsiktigt utvecklingsarbete pågått som under senaste halvåret har visat sig
vara framgångsrikt. Trots minskat antal boendeplatser har kön till särskilt boende minskat
markant i jämförelse med tidigare år. Även behovet av korttidsplatser har minskat i jämförelse
med tidigare år. Teamarbete, kompetens och tydlig ledning är viktiga komponenter i ett lyckat
utvecklingsarbete. Trygg hemgång är en faktor i den positiva utvecklingen då övergången från
sjukhus till hemmet är särskilt sårbar för den äldre.
Från och med september månad sker en successiv överföring av klienter från försörjningsstöd
och introduktionsverksamheten till arbetsmarknadsenheten. Syftet är att mer aktivt påskynda
processen från bidragsberoende till egen försörjning. Ett projekt skall startas som riktas mot
sjukskrivna personer som får försörjningsstöd. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat
under årets första 8 månader.
De beslut som tagits av nämnden för arbete och välfärd under åren 2017 och 2018 har gett
effekter. Att genomföra långsiktigt hållbara lösningar är en mycket viktig framgångsfaktor.
Två nya gruppbostäder inom LSS är i drift i september år 2019. Tre gruppbostäder har
avvecklats och personalbehovsmätningar visar att personalstyrkan minskar med ca 16
årsarbetare. Ett barnboende öppnas under året, vilket kräver 6,0 årsarbetare.
Placeringar av barn och ungdomar har vänt från en tidigare mycket ofördelaktig utveckling och
prognosen pekar mot en halvering av fjolårets kostnader. Anledningarna är förändrade rutiner
innan beslut om placering tas. Satsning på hemmaplanslösningar möjliggör tidigare insatser
avseende öppenvården för barn och familj.
Satsning på hemmaplanslösningar möjliggör också stödboende för missbrukare på Mariegården.
Såväl levnadsvaneundersökningen som elevenkäten visar att merparten av elever på alla nivåer
känner sig trygga i sina skolmiljöer. Trygghet och studiero är väsentliga aspekter för att eleverna
ska lyckas i skolan. Det arbete som görs på varje förskole- och skolenhet när det gäller de
lagstyrda planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, syftar till att
skapa en trygg miljö för elever och personal. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också
väsentligt för att såväl elever som personal ska känna trygghet och trivsel.
Enligt resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att eleverna uppfattar
skolan som en trygg plats. I enkätresultatet framkommer att ett fåtal elever upplevt sig kränkta,
av annan elev eller personal. Trots att majoriteten är trygga i skolan och inte utsatts för
kränkande bemötande fortsätter värdegrundsarbetet i syfte att ge alla elever en trygg skolmiljö
utan kränkningar.
Under 2019 har arbetet fortsatt med att skapa förutsättningar för Meröppet vid bibliotek i
Mörrum och Hällaryd.
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Arbete pågår med olika samarbetspartners för att utveckla former för föreningssamverkan.
Detta arbete ska resultera i att fler blir delaktiga i föreningslivet och därmed får möjlighet till en
gemenskap. Ett idrottspolitiskt program ska stötta denna målsättning.
För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det gjorts
en del insatser i våra parker och strövområden både gällande renhållning och tillgänglighet.
Kommunen har återigen fått en topplacering i rankingen om årets frilutskommun.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Kommunens styrsystem, som KF beslutade om 2014-06-16, har varit under översyn 2018-2019
och det föreligger en uppdaterad policy för beslut i KF under hösten 2019. Policyn uttrycker
principer för styrning, ledning, uppföljning och kvalitet i syfte att nå önskvärda resultat för
berörda målgrupper, dvs de vi är till för samt hur kultur, struktur, organisering och
processer/arbetssätt förutsätter ett samspel för att nå kvalitet och tillit samt för att säkerställa
uppdraget.
Arbetet har fortsatt med att skapa hållbart chefs/ledarskap, bland annat gällande tillit i styrning
och ansvarskultur.
Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till den
fortsatta trenden med sänkta sjuktal. Dock ses en viss avmattning under de senaste månaderna.
En kvalitetsmanual och riktlinjer för hållbart byggande av byggnader och infrastruktur är under
framtagande och ligger för beslut under hösten 2019. Detta kommer att underlätta vid
diskussion med leverantörer i samband med olika etableringsprojekt vilket säkerställer att vi
bygger hållbart för framtiden.
Kommunen har en fordonspark som drivs fossilfritt till 77%. Andelen ekologiska livsmedel
ligger på 35%.
Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under perioden haft resultatdialoger
med nämnder om effektiviseringar, besparingar och anpassningar.
Genom uppdateringen av driftsövervakningssystem så kommer energiåtgången att minska i
våra lokaler eftersom brister snabbare kan åtgärdas samtidigt som bättre underlag för analys
och energioptimering kan tas fram. Detta tillsammans med inventering av våra lokaler kommer
att ge besparingar, relativt omgående.
Den hårdnande konkurrensen om personal har inneburit en ökad rörlighet i regionen. Arbetet i
kommunen med att behålla och rekrytera personal har gett resultat, men rörligheten är
fortfarande kostsam. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och heltidsanställningar har underlättat
rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är fördelaktiga villkor t ex gällande fritidsstudier
Implementering av det reviderade samverkansavtalet fortskrider under hela 2019.
Förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider, bl a har en ny
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud tagits fram och ett införande av ett
digitaliserat stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud samt för rehabiliteringsarbetet är
på gång.
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Finansiell analys
Översikt över verksamhetens utveckling
mnkr

Folkmängd*
Kommunal skattesats**
Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter, utjämningsbidrag
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)***
Investeringar (netto)
Självfinansieringsgrad (%)***
Långfristig låneskuld
Antal månadsanställda (1 november)

2019-08-31

2018

2017

2016

2015

32 473
21,76
271
1 291
-1 479
28
67
78
-23
150
-

32 330
22,21
510
1 890
-2 366
-110
62
150
63
155
3 247

32 200
22,21
521
1 819
-2 220
27
66
116
128
185
3 203

32 130
22,21
495
1 751
-2 148
16
66
46
239
213
3 239

31 846
22,21
405
1 641
-1 983
2
65
102
95
243
3 046

* mätt per 31 juli 2019
** skatteväxling kollektivtrafik -45 öre.
*** Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.
Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med
offentlig bedrag. Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

Helårsprognosen för år 2019 indikerar ett ekonomiskt resultat på minus 9 mnkr, vilket
motsvarar en överskottsgrad på -0,5 % och -0,8 % som genomsnittet för de sista fem åren. Det
finansiella målet avseende en resultatnivå på i genomsnitt 1 % under en femårsperiod uppnås
inte.
Det prognostiserade helårsresultatet på minus 9 mnkr, jämfört med budgeterat helårsresultat på
plus 8 mnkr, beror främst på att nämnderna tillsammans inte klarar budgetramen. Nämnden för
Arbete och Välfärd har under året erhållit en utökad budgetram med 23 mnkr.
Skatteintäkterna är periodiserade linjärt och i delårsrapporten ingår 8/12 av prognostiserade
skatteintäkter enligt SKL:s senaste skatteprognos. Senaste skatteunderlagsprognosen var positiv
med plus 4,4 mnkr. Positivt finansnetto till följd av lägre upplåningsräntor än budgeterat.
Några faktorer som bidrar till kommunens ekonomiska situation
Ökade lönekostnader till följd av svårigheter att rekrytera personal påverkar även kommunens
pensionskostnader då fler kommer över den så kallade brytpunkten. Kostnader ökar avseende
avgångsvederlag samt rekrytering av chefer.
Interkommunal ersättning (intäkt) minskar, dock minskar de interkommunala kostnaderna i
ännu större utsträckning.
Lägre hyreskostnader inom Omsorgsverksamheten efter förhandling med fastighetsägaren.
Placeringar genom socialtjänsten. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat. Statsbidraget
för nyanlända kommer att minska rejält under 2019.
För utförligare kommentarer hänvisas till nämndernas årsprognoser på sidan 16.
Prognosen för 2019 års investeringar beräknas hamna på 216 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än
budgeterade nivån på 272 mnkr. Detta beror främst på tidsförskjutningar i investeringsprojekt.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
VA-verksamheten (vatten och avlopp) är överlåten till Karlshamn Energi Vatten AB som är ett
helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB per den 1/1 2019.
Skatteväxling av kollektivtrafik med 0,45 kronor fr o m 2019. Tidigare betalades detta via
verksamhetens kostnader, Kommunstyrelsen. För perioden januari- augusti motsvarar det 21
mnkr.

Balanskravet
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv (RUR)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 1 % av summan av skatteintäkter,
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010
göra en retroaktiv avsättning.
Den samlade avsättningen år 2019 beräknas uppgå till 125,6 mnkr (= RUR per 31/12-18) under
förutsättning att Kommunfullmäktige inte beslutar om uttag.
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2019

Balanskravsutredning

Prognos

mnkr

2018

2017

2016

2019

Skatteintäkter inkl utjämning, mnkr

1 890

1 819

1 751

1 935

18,9

18,2

17,5

19,4

Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
VA verksamhet

-110,1
-0,5
-

26,5
-1,1
-

15,9
-1,6
-

-9,2
-0,1
-

0,5

-2,1

-3,3

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-110,1
-

23,3
-5,1
-

11,0
-

-9,3
-

Årets balanskravsresultat

-110,1

18,2

11,0

-9,3

Ackumulerad reserv (RUR)

125,6

125,6

120,5

125,6

1% av skatteintäkter, utjämning och kommunal
fastighetsavgift

Kassalikviditeten uppgick till 174 mnkr per 2019-08-31 vilket ska jämföras med 134 mnkr vid
motsvarande tidpunkt år 2018.
Pensionshantering
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelser med totalt 33,8 mnkr inkl
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen inklusive särskild löneskatt uppgår till ca 635 mnkr per
2019-08-31 vilket är en minskning med 9 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har en
pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring. Efter år 1998 tillämpar kommunen
försäkringslösning för samtliga anställda. Pensionsavsättningen uppgår till ca 11 mnkr
inklusive särskild löneskatt. Enligt KPAs femårsprognos minskar pensionsskulden fram till
2023.
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Borgensåtagandet och låneskuld
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 477 mnkr per 2019-08-31 vilket är en ökning med
308 mnkr sedan årsskiftet (2 169 mnkr). Borgensåtagandena är främst hänförbara till kommunens dotterbolag (2 412 mnkr). Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på av
kommunfullmäktige beviljad borgensram. En översyn av borgensavgifterna pågår.. Hög
investeringsnivå har bidragit till ökningen av borgensförbindelsen.
Låneskulden är 35 mnkr lägre än vid förra delårsrapporten och 5 mnkr lägre än vid årsskiftet
och uppgår till 150 mnkr per 2019-08-31. Ett lån, 30 mnkr, har omsatts sedan årsskiftet och
ersatts med ett lån på 25 mnkr.
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Driftredovisning periodiserad per 2019-08-31 (mnkr)
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen:
Intäkter

Kostnader

Utfall

Budget

190831

190831

Kommunful l mä ktige

0

0

0

-1

-2

-1

0

Överförmyndarnämnd

0

0

0

-2

-2

-2

Valnämnd

1

0

1

-2

-1

0

Kommunrevision

0

0

0

-1

-1

Kommunstyrelse

Nämnder

Utfall

Utfall Budget

Budgetavvikelser
Utfall Intäkter Kostnader

Helår
Budget Prognos

180831 190831 190831 180831
0

-2

-2

0

1

-3

-3

0

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

-1

244

235

233

-353

-350

-351

10

-3

-174

-170

BUS nämnd

54

44

60

-455

-425

-462

9

-30

-609

-629

Gymnasienämnd

36

39

45

-145

-137

-154

-3

-8

-160

-171

2

1

2

-18

-17

-19

1

-1

-26

-26

47

47

49

-103

-101

-104

0

-2

-82

-82

Teknisk nämnd VA

0

0

61

0

0

-58

0

0

0

0

Byggnadsnämnd

7

5

6

-10

-10

-10

2

0

-7

-5

Omsorgsnämnd

46

43

52

-348

-348

-354

2

0

-458

-457

101

-335

-309

-343

30

-27

-375

-377

609 -1 774 -1 703 -1 858

52

-71

-23

-53

51

Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd

Nämnd för Arbete och Välfärd

Summa nämnder

89

58

524

472

0

53

-1 899 -1 924

Finansförvaltning
Pensioner mm

0

-29

-80

-40

-40

Kalkylerade kapitalkostnader

12

73

15

-2

-62

-2

-60

60

16

16

Skatter, generella statsbidrag

1 322

1 303

1 296

-31

-16

-35

19

-15

1 930

1 935

Finansiella intäkter

8

4

9

0

0

0

4

0

6

11

Finansiella kostnader

0

0

0

-1

-2

-3

0

0

-2

-2

Jämförelsestörande poster

0

0

0

-1

0

0

0

-1

0

-1

Anslag till förfogande

0

0

0

0

-3

-23

0

3

-4

-4

VA-verksamheten

0

0

3

0

0

-2

0

0

0

0

Summa finansförvaltning

1 342

1 433

1 323

-64

-162

-89

-91

98

1 907

1 915

TOTALT

1 866

1 906

1 932 -1 838 -1 865 -1 946

-39

27

8

-9

Kommentarer till nämndernas årsprognoser
Kommunstyrelse, +4 mnkr
Ett plus visas på besparingar inom kommunledningsförvaltningen enligt beslut i KSAU § 27
2019-02-19. Deponier kommer att lämna överskott på grund av processuell hantering
tillsammans med andra parter. Negativ helårsavvikelse för fackliga förtroendemän.
Fastighetsförvaltningen ger en positiv helårsavvikelse på personalkostnader. Mark- och
skogsförvaltningen har negativ helårsavvikelse som till största del beror på lägre intäkter för
markarrende än budgeterat. Serviceverksamheten har positiv avvikelse på personalkostnader
med anledning av vakanta tjänster. Måltidsverksamheten har beräknad helårsavvikelse på
livsmedelskostnader på grund av att priserna i nya avtal ökat. Högre intäkter samt lägre
personalkostnader än budgeterat kompenserar delvis den negativa avvikelsen på livsmedel.
Överförmyndarnämnd, +0,6 mnkr
Nämndens bedömning är ett överskott på ca 0,6 mnkr för 2019.
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Revision +/-0 mnkr
Revisionen har anpassat antalet granskningar under 2019.
Första året i en ny mandatperiod innebär högre arvodeskostnader på grund av dubbel revision
under första tertialen. Prognosen för 2019 är ett nollresultat i förhållande till erhållen budget.
Revisionen har haft höga kostnader för arbete med granskningar av besparingar för budgetår
2019.
Nämnd för barn, ungdom och skola, -19 mnkr
I beräknad avvikelse helår ingår effekter av anpassningar och åtgärder. I dokumentet ”Plan för
budget i balans 2019-2022 BUS” framgår vilka anpassningar och åtgärder som påbörjats och hur
arbetet fortsätter för att nå en budget i balans.
Resultatet pekar på en avvikelse mot budget med minus 19 mnkr, motsvarande 3,2%. Inför
budgetåret 2019 planerades för effektiviseringar men trots dessa anpassningar har det varit
stora utmaningar för att få en budget i balans. Under året har arbetet pågått med att effektivisera
verksamheten.
Prognosen är försämrad mot föregående uppföljning på grund av:
 Fler elever i fristående verksamhet än prognosticerat (ca 40 elever)
 Planerade verksamhetsöverflyttningar (Ire natur- och kulturskola samt IKT-pedagoger
till Kreativum) har ej genomförts, vilket den förra prognosen utgick från.
Ytterligare faktorer som påverkar ekonomin är små förskole- och skolenheter som är
ekonomiskt ineffektiva, placeringar genom socialtjänsten och löneglidning.
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar pågår arbetet med att aktivt söka statsbidrag
för att säkerställa kvalitet och utveckling i verksamheterna.
Nämndens verksamheter arbetar intensivt med anpassningsåtgärder, ett arbete som tar mycket
kraft ifrån grunduppdraget. Nämndens bedömning är att det inte går att få en budget i balans vid
årsslutet. För att nå en framtida budget i balans krävs god planering och långsiktighet.
Gymnasienämnd, -11 mnkr
Verksamheten har genomfört de av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade
åtgärderna för budget i balans 2019.
Dessutom pågår aktivt arbete med att söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet och utveckling
i verksamheterna. Arbetet med effektiviseringar fortsätter för att nå ett bokslut i balans mot
budget.
Gymnasieskola:
För gymnasiets ordinarie verksamhet förväntas ingen avvikelse i slutet av året, oaktat den delen
av effektiviseringskravet som saknar beslutade åtgärder, -5 094 tkr. Resultatet av
elevantagningen inför höstterminen visar på att intäkter för interkommunal ersättning kommer
att minska, samtidigt som kostnaderna kommer att minska i större utsträckning.
Vuxenutbildning:
Prognosen visar på en budget i balans för vuxenutbildningen. Osäkerhetsfaktorer är antalet
studerande till yrkesutbildning under hösten och medförande medfinansiering.
Utbildning i svenska för invandrare, SFI, ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att
någon fått rätt till det. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre
månader. Vuxenutbildningen fick under våren ett besparingskrav som innebär en minskning
med totalt fyra tjänster från augusti 2019. En konsekvens av besparingen är att två SFI-grupper
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har avvecklats. Detta har fått till följd att 33 kommuninvånare i augusti inte har kunnat erbjudas
plats till SFI-studier inom stipulerad tid.
Kulturnämnden, +/-0,1 mnkr
Prognosen för årsbokslut pekar mot en negativ avvikelse på mindre än 1 % mot nettobudget.
Teknik- och fritidsnämnd +/-0 mnkr
Nämnden beräknar ingen prognosavvikelse för 2019.
Byggnadsnämnd +1,4 mnkr
Positiv avvikelse för högre intäkter samt lägre personalkostnader pga långtidssjukskrivningar
än budgeterat.
Omsorgsnämnd, +1 mnkr
Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om ca 1 mnkr på helåret. Föregående prognos
var ca -1 mnkr. Förbättringen avser flera poster till exempel minskade hyror, färre dyra
bostadsanpassningar och statsbidrag.
En stor del av förbättringen är till följd av den förhandling som har skett mellan kommun och
fastighetsägare när det gäller hyror av de ombyggda och tillbyggda boendena Ekegården och
Östralycke, som har lett till minskade hyror på helår med ca 6,3 mnkr jämfört med budget.
Aktivt arbete pågår med personalkostnaderna som utgör den största posten i budgeten och
anpassningar för att nå en budget i balans. För att möta förändringar arbetas det aktivt med
budget och sjuktal samt fokuseras på kärnuppdraget för att möta förändringar.
Budgetförutsättningarna kräver förändringar i form av förändrade arbetssätt och annan
schemaplanering, vilket är ett systematiskt och långsiktigt arbete. Under året har omsättningen
av chefer varit låg, förutom inom hemtjänsten, vilket är en nyckelfaktor för att verksamheten
skall kunna styras effektivt samt ha en sund ekonomisk hushållning.
Nämnd för arbete och välfärd, -2 mnkr
Kommunfullmäktige har 190617 § 144 beslutat ge nämnden för arbete och välfärd ett
budgettillskott med 23 mnkr, vilket möjliggör ett ekonomiskt resultat i balans.
LSS –Tre boenden har stängt och två nya boenden har öppnats. Den fulla effekten av denna
åtgärd uppnås först år 2020.
Socialpsykiatrin har ett underskott pga ökad bemanning på gruppboenden samt ökad kostnad
för en extern placering.
Insatser för vuxna –Under perioden januari till augusti har det avvecklats sju placeringar
avseende Våld i nära relationer och sju nya placeringar har tillkommit. Nyplaceringarna har
placerats till en lägre kostnad. Inom våld i nära relationer kan kommunen återsöka vissa
kostnader för vissa placeringar hos Migrationsverket.
Barn och familj –Den totala kostnaden för Barn och familj har prognosticerats med -19,6 mnkr.
Det är ett förbättrat resultat i jämförelse med år 2018 med 22 mnkr.
Försörjningsstöd har ett prognosticerat underskott med -4,9 mnkr. Under hela perioden har
antalet hushåll med försörjningsstöd ökat. En tendens som syns i hela landet. Inom
försörjningsstöd/introduktion och arbetsmarknadsenheten pågår ett förbättringsarbete som
syftar till att minska andelen hushåll med försörjningsstöd och öka andelen med egen
försörjning.
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Arbetsmarknad har ett fortsatt stabilt mindre överskott.
Introduktion – En stor minskning av statsbidraget för nyanlända sker under år 2019.
Finansförvaltning, +8,5 mnkr
Bättre utfall för skatter jämfört med budget enligt SKL:s prognos 2019-08-22. Plus på
finansnetto på grund av lägre upplåningsräntor än budgeterat. Nedskrivning av Hällaryd 1:60
enligt beslut om rivning i KS § 288 2018-12-04. Uppskattat utfall för löneökningar är 3,1 % exkl
vårdförbundet i jämförelse med justerad budget på 3,0 %. 23 mnkr har omfördelats från
finansförvaltningen till Nämnden för arbete och välfärd enligt beslut i KF § 144 2019-06-17.

Investeringsredovisning
Sammanställningen visar för varje nämnd
 nettoinvestering enligt redovisningen per 2019-08-31
 beräknad nettoinvestering per 2019-12-31 (hela året)
 budgeterad nettoinvestering för hela året
 prognos avvikelse per 2019-12-31
Årets investeringar beräknas uppgå till 216 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än budgeterat. Detta
beror främst på tidsförskjutningar i stora projekt.
mnkr
Nämnder
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
TOTALT

DELÅR

HELÅR
Utfall

Prognos

Budget

Prognos

190831

2019

2019

avvikelse

-59
-3
-2
0
-12
-2
-1
-78

-180
-4
-5
-1
-18
-5
-4
-216

-237
-4
-5
-1
-18
-4
-4
-272

57
0
0
0
0
-1
0
56

Kommentarer till större avvikelser investeringsprojekt
Kommunstyrelse, +57 mnkr
Projekt > 7 mnkr, +51 mnkr
ÅVC Munkahus: Fler inventeringar behöver göras innan bygglov kan sökas. När bygglovet
lämnas in är risken för överklagande överhängande, vilket medför osäkerhet i tidplan.
GC väg Verkerum/Stilleryd: Inga kostnader under 2019, trafikverket kommer att fakturera
under 2020.
Svängstabadet: Det finns inga politiska beslut avseende Svängstabadet 2019. Projektet har
medfört vissa utredningskostnader.
Järnvägsanläggning Stilleryd: Funktionsutredning görs tillsammans med Trafikverket under
2020. Inlösen av fastighet Karlshamn 7:11 (Stena) kan tidigast ske 2020. Ombyggnad av
Östersjövägen blir aktuell efter funktionsutredningen.
Stilleryd industriområde: Ändringar i befintlig detaljplan har dragit ut på tiden, vilket medför
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att exploateringen av Kapten Holm II och Atlantvägen skjuts framåt.
Stora våtmarken Åryd: Avseende utbyggnad av stora våtmarken i Åryd så har delutbetalning av
bidrag skett från Länsstyrelsen. Kostnader under året avser främst förskottsbetalning av
markköp. Prognosen är att återstående budget kommer att upparbetas under 2020-2021.
Restaurang Östralycke: I byggnationen av nya restaurangen på Östralycke läggs mer
köksinventarier in i KABO:s byggprojekt än beräknat. Därmed behövs inte hela budgeten för att
utrusta köket.
Projekt < 7 mnkr, +6 mnkr
Svängsta förskola kök: Projektering och upphandling med beräknad byggstart i januari 2020.
IT-stöd styrprocess: Upphandling av IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsuppföljning
förskjuts till senare delen av 2019 alternativt början av 2020.

Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB
Långfristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr.
Resultat efter finansiella poster
Mnkr

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamns Energi AB (koncern)
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB (koncern)
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
Totalt
Koncernen - resultat efter finansiella poster

Utfall
2019-08-31

Utfall
2018-08-31

Prognos
2019

-6
17
22
48
-3
-7
71
71

-6
11
29
17
-2
-1
48
48

-8
12
38
45
-4
-8
74
74

Kommentarer till bolagens prognoser
Karlshamns Hamn AB – Nordstream-projektets största del är nu avklarat därmed har den
största delen av intäkterna och vinsterna januari-augusti kommit in. Nu kommer betydligt
mindre intäkter att genereras. Stora återställningskostnader andra halvåret, där kajer och vägar
har slitits oerhört av den mycket tunga och höga belastningen. Vinstnivån kommer därmed att
stoppas upp. Totalt uppvisas en mycket bra vinst och budget kommer att överträffas.
Ett nytt lån har tecknats om i september, planerade tidigare att amortera bort det.
Karlshamn Energi koncernen redovisar ett starkt resultat hittills i år tack vare bättre resultat
inom samtliga affärsområden.
Affärsområde Värme har haft lägre volymer och intäkter pga. den milda vintern, vilket har
kompenserats ekonomiskt av hög leverans från Södra Cell. Affärsområde Vatten inkluderas från
2019 inom Karlshamn Energi och har i perioden ett positivt resultat på 1,7 mnkr, vilket bedöms
utjämnas under året till ett 0-resultat. Helårsprognosen visar ett resultat i nivå med budget: 11
mnkr inkl. nedskrivning av fiber till landsbygden.
Investeringar uppgår till 69 mnkr vilket är högre än föregående år pga. inkluderingen av Vatten.
För helår prognostiseras något högre än budget pga. periodiseringar mellan åren (bredband).
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Karlshamnsbostäder AB - Trots lägre intäkter nås resultatmålet, vilket beror på lägre
räntekostnader än budgeterat. De lägre intäkterna beror på lägre hyra för Östralycke än budget.
(Att hyran blir lägre beror på att investeringskostnaden blir lägre än beräknat). Trots ökade
kostnader för vatten- och brandskador klaras kostnadssidan. Detta beror på att avskrivningarna
blivit lägre än budget.

Karlshamnsfastigheter AB - Kraftigt ökade hyresintäkter 2019 i flera fastigheter samt en
ökning av städ- och energiavgifter som halkat efter.
Omsättning av gamla lån och upptagning av nya lån för Etapp 5 har blivit billigare än budgeterat.
Kraftigt ökade kostnader på grund av direkt kostnadsföring av marknadsföringskostnaderna för
Etapp 5.
Underhållsbudgeten för 2019 ligger på 3,1 mnkr och ännu ligger vi inom ramen för denna.
Omsättning av gamla lån och upptagning av nya lån för Etapp 5 har blivit billigare än vad som
var budgeterat.
Planerade investeringar för Etapp 5 på 40 miljoner för 2019. Hittills har 32 miljoner av dessa
använts.

Kreativum i Blekinge AB

Budgeterad intäkt för Karlshamns kommuns avtal omfattande 2,3 mnkr är i dagsläget borttagen
från prognos.
Statligt stöd från Skolverket blev 125 tkr mindre än budgeterat.
Försäljning i café har prognosticerats till 325 tkr lägre än budgeterat på grund av nedsatt
kapacitet till följd av ej fungerande utrustning.
På grund av sjukskrivningar bland pedagogisk personal har följande tagits i beaktande i
prognosen:
Projektutveckling har inte Kunnat genomföras som planerat, prognosen innebär 600 tkr lägre
projektintäkter för året. Intäkter för fortbildningar till lärare och pedagoger prognosticeras till
235 tkr lägre än budgeterat.
Budgeterat underskott för året var -6,1 mnkr. Utan justeringar på kostnadssidan skulle
underskottet vara -9,7 mnkr. Med justeringar är prognosticerat underskott -8,3 mnkr.
Följande justeringar i verksamhet har tagits i beaktande i prognosen:
 Lägre underhållskostnader omfattande 800 tkr.
 Lägre varuinköp i café omfattande 200 tkr.
 Lägre marknadsföringskostnader, lägre inköp till utställningsstationer, lägre kostnad för
förbrukningsinventarier mm. uppgår sammantaget till 383 tkr.
 Sammantaget 1 383 tkr lägre kostnader än budget än så länge. Sjukskrivningarna medför
en effekt på personalkostnaderna, dock är det för tidigt att lämna en tillförlitlig prognos.

22

Bolagens bedömning av måluppfyllelse och deras arbete med att
uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle
Karlshamnsfastigheter AB:

Bolaget har ambitionen att verka ekonomiskt-, socialekonomiskt- och ekologiskt inom
Karlshamns kommun vad gäller fastighetsförvaltning och nybyggnation samt genom
deltagande i olika näringslivsprojekt.
Vi har en hög prioritering på energieffektivisering och strävar efter att varje fastighet har den
mest energieffektiva lösningen till nytta för hyresgästen och oss själva. Alla våra fastigheter
är anslutna till fjärrvärme. Genom att fortsätta att köpa miljövänlig el, fjärrvärme och fjärrkyla
minskas koldioxidutsläppen.
Karlshamnsbostäder AB:

Bolagets mål

Indikatorsnivå

Utfall indikator

Status
indikator

Vinst före skatt 38,5 mkr
Soliditet 17%
Uthyrningsgrad >99%
25 nya bostäder
1 bosocial investering om 800 000 kr
Minst 1 fastighetsköp
Boendeplan för äldre

40 mkr
19%
99,2%
25
0%
1 fast.köp
Ja

>100%
>100%
>100%
100%
0%
100%
90%

Helt
Helt
Helt
Helt
Ej uppfyllt
Helt
Delvis

Karlshamn Energi med dotterbolag:

Karlshamn Energi bidrar till att nå kommunens mål att alla permanentboende ska ha möjlighet
att anslutas till bredband.
Karlshamns Hamn AB:

Tillse att hamnen utvecklas genom en långsiktig tillväxt med bra miljöhänsyn för invånarnas
bästa i balans med företagets lönsamhet.
Kreativum i Blekinge AB:
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta
kompetensbehovet i regionen samt för att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle
avseende sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.
Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering, det inkluderar
såväl aktiviteter riktade till elever som lärare. I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi
arbetar också för 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 erbjuder kunskap och bildning genom hela livet
Karlshamnsfastigheter AB:
Vi förvaltar, bygger nytt och utvecklar området NetPort Science Park för att området ska kunna
bidra med kreativa lokaler till eftergymnasiala utbildningar
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Karlshamnsbostäder AB:

Bolagets mål

Utfall indikator

Status
indikator

Boskola för alla nyinflyttade
Språkskolor ute på områdena
Utbildning 25 000 kr/anställd
Kunskap genom styrelsearbete
5 förbättringar inom LEAN
Nya nätverk

100%
100%
100%
80%
80%
100%

Helt
Helt
Helt
Delvis
Delvis
Helt

Karlshamns Hamn AB:
bredda kunskapen om hamnen till invånare och kunder, som är till gagn för hamnens utveckling.
Kreativum i Blekinge AB:
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik. Det
innebär ett målinriktat arbete med såväl genus som nyanlända, och genom att medvetet visa på
möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. Kreativum arbetar
också inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens enheter, bland annat
”Ingenjörsspåret” samt ”Språkstödjare”. Under perioden har Kreativum påbörjat flera aktiviteter
riktade mot äldre åldrar än bolaget traditionellt sett arbetat mot. Detta inkluderar bland annat
aktiviteter gentemot pensionärer.

Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap
Karlshamnsfastigheter AB:
Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.
I flera av fastigheterna hyrs lokaler ut till restauranger öppna för allmänheten vilket ökar
tillgängligheten i områdena samt möjliggör att driva företag.
Vi skall vara den självklara samarbetsparten för hyresgäster som har behov av
verksamhetslokaler i Karlshamns kommun.
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom
att ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels genom att
försöka få utökad leverans från Södra Cell.
Karlshamns Hamn AB:
Entreprenörskap är inbyggt i verksamheten – inget är omöjligt
Karlshamnsbostäder AB:

Bolagets mål
KABO är ett miljödiplomerat företag
KABO är med i SABO:s klimatinitiativ
EPC-projektet ska spara 17% energi
Planerat underhåll > branschsnittet
LOU-regler ska följas
Relationsbyggande med
entreprenörerna
Särskild enhet för bosociala frågor

Bolagets indikatorer

Pågår till 2020, avstämning
halvtid

Utfall
indikator

Status
indikator

100%
100%
100%

Helt
Helt
Helt

110%
100%
100%

Helt
Helt
Helt

100%

Helt

Kreativum i Blekinge AB:
Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder att vi
vill stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna
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idéer och lösa problem. Vi vill alltså stärka en del av besökarnas grundläggande potential till
inflytande, delaktighet och möjligheter.

Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet
Karlshamnsbostäder AB:
En låg omflyttning skapar trygghetskänsla då man har koll på sina grannar.
En trygg och nöjd personal har låg sjukfrånvaro.
Bosociala projekt, såsom odlingsbäddar, solrum, kaffekorgsaktiviteter, boskolor mm skapar
gemenskap som är en grundförutsättning för trygghetskänsla.
Störande element kontaktas omgående genom personliga möten där målet är att vidta rättelse
för att undvika avhysning. Inga avhysningar så här långt.
Boendestandard och service ligger på > 83% ”Nöjda respektive Mycket Nöjda”.
Äldres boende med avseende på tillgänglighet och sociala rättigheter ligger högt på
dagordningen, varför vi har ett djupgående samarbete med Lunds Universitet i dessa frågor.
Kreativum i Blekinge AB:
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna. Kreativum utgör ett attraktivt
besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.
Karlshamns Hamn AB:
Bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningarna och kraven samt har skrivit ett
avtal med Stöd från Securitas för att klara detta.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Karlshamnsbostäder AB:
Vinster och besparingsbeting har överträffats de senaste tre åren. Särskild ”innovationspott”
finns avsatt i budgeten.
Karlshamns Hamn AB:
Effektivitet är en av hamnens viktigaste funktioner.
Kreativum i Blekinge AB:
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. Genom en bred samverkan med företagen ökar
vi Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i regionen.

Omvärldsanalys och utmaningar för de kommunala bolagen
Karlshamnsbostäder AB:
För KABO är Affärsmässighet ledstjärnan.
VD har meddelat en pensionsavgång i förtid.
Marknaden/efterfrågan har blivit svårbedömd. Den lugna och jämna nybyggnation vi har
beslutat om minskar riskerna för vakanser.
Handelskrig och Brexit påskyndar en lågkonjuktur.
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Karlshamnsfastigheter AB:
Ändrade ränteavdragsbegränsningar påverkar bolaget negativt och är betydande.
Direkt kostnadsföring av marknadsföringstjänster gällande etapp 5, tidigare felaktigt redovisat
som en del av byggprojektet, med konsekvens av kraftigt ökade kostnader på driften.
Utredningen av momsfrågan för fastigheten Emigranten 1 pågår. Vi kommer inte att bli frivilligt
skattskyldiga för hela ytan vilket vi är i övriga fastigheter.
Karlshamn Energi AB:
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en
utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter.
Karlshamns Hamn AB:
Årets affärsplan är uppdelad på 2 delar. Första halvåret var att dubbla antalet anställda och
volym och samtidigt ta hand om servicen för alla andra kunder så vi har något att leva av i
framtiden efter att projektet är slut. Det har vi lyckats med till fullo samtidigt som vi fick
komplikationer med strejker. Vi lyckades med en mycket nära kundkontakt bygga en än starkare
kundrelation med ökat förtroende.
Del 2 är den del som vi nu ska påbörja när vi har resurser över efter den kraftiga volymökningen
första halvåret. Nu börjar arbetet med effektivisering, processutveckling och
organisationsutveckling. Det arbetet kommer att påbörjas Q3
Kreativum i Blekinge AB:
Avtal med och intäkt från Karlshamns kommun, omfattande 2,3 miljoner saknas i dagsläget.
Detta medför en lägre prognosticerad total intäkt för bolaget.

De kommunala bolagens framgångar
Karlshamnsfastigheter AB:
Processen av etapp 5 och den verkliga byggstarten. Pålningsarbetet är genomfört och det har
gått enligt plan. Den upphandlade kostnaden var lägre än budgeterat.
Strategiskt ingångna hyresavtal i övriga fastigheter som bör gynna fyllnaden av etapp 5 samt en
god dialog med ett flertal potentiella hyresgäster.
Fyllnadsgraden i fastigheterna är 97 % varav Halda UC har 88 %.
Karlshamn Energi AB:
KEAB redovisar resultat efter finansiellt netto på 16,6 mnkr vilket överträffar föregående år med
5,5 mnkr. Resultatförbättringen består främst förbättrat resultat inom bredband och ökat
täckningsbidrag från fjärrvärmen, vilket är mycket positivt.
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden; bland annat så färdigställs ett antal
bredbandsprojekt under året, reinvesteringstakten har ökat inom Elnät och flera
förbättringsprojekt har påbörjats inom Vatten. Inom Värme har vi installerat en ny panna
baserad på bioolja. Vi har också fått beslut avseende förhandsregleringen inom Elnät vilket
ligger i linje med våra förväntningar, även om myndigheten har utgått från ett väsentligt lägre
avkastningskrav än i föregående period.
KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och
privatpersoner, vilket är ett område som växer snabbt
Karlshamns Hamn AB:
Nordstream Projektet drevs till vår kunds fulla tillfredsställelse.
Inga andra kunder drabbades servicemässigt av vår höga beläggning.
Vi slår omsättnings- och vinstrekord.
Kreativum i Blekinge AB:
De bästa besökssiffrorna på fyra år.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Utfall

Utfall

Prognos

Budget

Mnkr

Not

2019-08-31

2018-08-31

2019

2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

2,4
3,4

524
-1 732
-61
-1 269

611
-1 821
-67
-1 277

804
-2 666
-91
-1 953

788
-2 625
-90
-1 927

999
292
22

985
276
-16

1 497
438
-18

1 493
438
4

8
-2
28

6
-5
-15

11
-2
-9

6
-2
8

0

0

0

0

28

-15

-9

8

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Periodens resultat

Kassaflöde
Utfall

Utfall

2019-08-31

2018-08-31

28

-15

61
-5

67
-

84
4
-106
-18

52
32
-52
32

-78
62
-16

-64
0
-64

Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

150
-30
120

0
0
0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

86
88
174

-32
166
134

Mnkr

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för ej likviditetspåverkande poster
- Avskrivningar
- Förändring avsättningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av korttfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

5

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Balansräkning
Mnkr

2019-08-31

2018-12-31

904
110
78
178
1 270

1 130
141
0
179
1 450

1
141
174
316

0
146
88
234

1 586

1 684

28
126
916
1 070

-110
126
1 026
1 042

15
0
15

11
9
20

150
351
501

164
458
622

1 586

1 684

635
2 477
3 112

644
2 169
2 813

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5
5
5
6

Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Borgen- och övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

8
8
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NOTER
NOT 1 Redovisningsprinciper
För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2018 sidan 91-92. Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med årsredovisningen för 2018.

NOT 2
Verksamhetens intäkter

NOT 7
2019-08-31

2018-08-31

Försäljning av varor och tjänster
Taxor och avgifter
Hyror och arenden
Bidrag
Försäljning verksamhet
Manuella periodiseringar
Övriga intäkter

28
41
30
142
30
0
0

21
79
28
169
29
24
2

352

Summa externa intäkter

271

Interna intäkter

253

259

Summa intäkter

524

611

NOT 3
Verksamhetens kostnader

2019-08-31

2018-08-31

Personalkostnader
Pensionsutbetalningar enl KPA
Eget aktiverat arbete
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal-, markhyror och leasing
Fastighets- och entreprenadkostnader
Bränsle, energi o vatten
Förbrukningsinventarier och material
Transporter och resor
Övriga främmande tjänster
Försäkring- och riskkostnader
Manuella periodiseringar exkl personal
Övriga kostnader

-1 010
-20
6
-45
-162
-64
-19
-29
-48
-16
-40
-4
0
-28

-1 029
-18
9
-59
-168
-61
-21
-24
-52
-14
-34
-4
-44
-43

Summa externa kostnader

-1 479

-1 562

-253

-259

-1 732

-1 821

Interna kostnader

Summa kostnader

NOT 4
Jämförelsestörande poster

2019-08-31

2018-08-31

Hänförligt till VA verksamheten*
- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Avskrivningar
- Finansiella intäkter
- Finansiella kostnader
Reavinst vid avytting av anläggningstillgång

-

62
-48
-8
2
-5
1

Summa jämförelsestörande poster

0

4

* VA verksamheten är överlåten till Karlshamn Energi Vatten AB fr o m 1/1 2019

NOT 5
Materiella anläggningstillgångar

2019-08-31

2018-12-31

Ingående redovisat värde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar

1 271
78
-196
-60
-1

1 251
150
-18
-1
-100
-11

Utgående redovisat värde

1 092

1 271

NOT 6
Finansiella anläggningstillgångar

2019-08-31

2018-12-31

Aktier i koncernföretag
Övriga aktier och andelar;
- Kommuninvest Ekonomisk förening
- Övriga aktier och andelar
Kommuninvest förlagslån
Övriga långfristiga fordringar

162

162

2
2
5
7

2
2
5
8

Summa fin. anläggningstillgångar

178

179

Långfristiga skulder

2019-08-31

2018-12-31

Skulder till kreditinstitut
Investeringsfond VA
Övriga långfristiga skulder

150
-

155
9
-

Summa långfristiga skulder

150

164

Genomsnittlig räntebindningstid
Genomsnittlig låneränta (procent)

5,02
0,89

0,02
2,05

2019-08-31

2018-12-31

Lån som förfaller inom;
1 år
2-5 år
5-10 år

100
50

155
-

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del

150

155

Låneskuldens förfallostruktur

NOT 8
Ansvarsförbindelser pension

2019-08-31

2018-12-31

Ingående ansvarsförbindelser inklusive
löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Årets utbetalning
Övrig post
Förändring av löneskatt

644
-7
-2

663
14
-32
3
-4

Utgående ansvarsförbindelse för
pensioner inkl löneskatt

635

644

Borgens- och andra
ansvarsförbindelser

2019-08-31

2018-12-31

Borgen för helägda koncernbolag;
- Stadsvapnet i Karlshamn AB
- Karlshamnsbostäder AB, borgen
- Karlshamns Energi AB (koncernen)
- Karlshamns Hamn AB (koncernen)
- Karlshamnsfastigheter AB

286
1 055
456
333
282

286
976
258
333
252

Summa borgen för helägda dotterbolag

2 412

2 105

41
24

40
24

2 477

2 169

Borgen för Västblekinge Miljö AB
Kommunalt förlustansvar egna hem
Borgen för NetPort Science Park AB

Utgående ansvarsförbindelse för borgenoch andra ansvarsförbindelser

Karlshamns Kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (KI) samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner och
regioner som per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i KI.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns Kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 201906-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
457 518 224 647 kr och totala tillgångar till 455 142 673 043 kr.
Karlshamns Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till
2 665 778 948 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
2 666 884 446 kr.
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