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Förvaltningsberättelse 
 

Sammanfattning  
Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram för Karlshamns kommun. 
Detta trots den rådande situationen med en pandemi som påverkar oss alla och svaga 
ekonomiska förutsättningar som innebär anpassningskrav i den löpande kommunala 
verksamheten.  
 
Blekinge och Karlshamn har varit relativt förskonade från pandemin till skillnad från andra 
delar av riket. Höjd beredskap och ett proaktivt arbete för att förhindra smittspridning har 
ändå tydligt påverkat kommunens verksamheter främst inom omsorg och arbete och välfärd 
men även inom utbildningsverksamheten. Med största sannolikhet fortsätter pandemin att 
påverka verksamheten, konjunkturen och enskilda individer under en längre tid framöver. 
Allas insatser har varit och är fortsatt mycket viktiga.   
 
Ett av kommunkoncernens målområden fokuserar på hållbarhet och bör lyftas fram eftersom 
det är tydligt genomgående i samtliga verksamheter. Inom samhällsbyggnad sker 
byggnationer och projekt utifrån hållbar ekologi liksom i hamnen där bolagen växlar ut 
behovet av fossilt bränsle i maskinpark med mera. Det sociala hållbarhetsarbetet inom 
Karlshamnsbostäder har bland annat fokus på att begränsa utanförskap för unga boende 
och för dem som står utanför arbetsmarknaden, i omsorgen finns ett tydligt fokus på 
systematiskt kvalitetsarbete för brukarna och inom utbildning finns det ett fokus på 
barnkonventionen och psykisk ohälsa blanda unga.     
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin förändras 
och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot ökade volymer 
samtidigt som det ekonomiska utrymmet är kraftigt begränsat de kommande åren.  De extra 
statsbidrag som aviserats kompenserar för det sjunkande skatteunderlaget tillfälligt under år 
2020, men långsiktigt måste den löpande verksamheten anpassas för att kommunen ska nå 
en god finansiell ekonomisk hushållning, där överskottsmålen kan nås och självfinansiering 
av investeringar är möjligt.  
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 
 

Väsentliga förändringar och händelser av väsentlig 
betydelse  
 

Påverkan av Covid-19 
Blekinge och Karlshamn har haft förhållandevis få fall av Covid-19. Planering och åtgärder 
för att möta konsekvenserna har dock inneburit ökade kostnader och därigenom negativa 
konsekvenser när det gäller budget och kvalitetsarbete i nämnderna, bolagen och förbunden. 
Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits på framtiden, tillsyner 
har behovsanpassats osv. Förebyggande arbete med smittskydd, utbildning, information, 
lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det vardagliga arbetet.     
 
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de olika verksamheterna. Flera 
verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader för 
personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika 
insatser och kommunledningsförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet 
tillskjuts ersättning för sjuklönekostnader men har också ansökt om ersättning för 
merkostnader avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner. 
Nettoeffekten av ersättningar och utökade kostnader är hittills positiv för de kommunala 
verksamheterna.  

Mnkr
Delår 

200831
Helår 
2019

Helår 
2018

Helår 
2017

Helår 
2016

Helår 
2015

Kommunen
Verksamhetens intäkter 252 432 510 521 495 405
Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 347 1 935 1 890 1 819 1 751 1 641
Verksamhetens bruttokostnader -1 499 -2 291 -2 366 -2 220 -2 148 -1 983
Årets resultat -2 -7 -110 27 16 2

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och utjämnningsbidrag, % 101 101 105 99 99 100
Överskottsgrad (%) -0,1% -0,4% -5,8% 1,5% 0,9% 0,1%
Överskottsgrad i genomsnitt 5 år (%) -0,8% -0,7% -0,9% 0,9% 1,2% 1,6%
Soliditet (%) 65% 65% 62% 66% 66% 65%
Soliditet, genomsnitt 5 år 65% 65% 65% 66% 67% 68%
Soliditet inklusive totala 48% 47% 45% 48% 47% 46%
Investeringar (netto) 102 196 150 116 46 102

Självfinansieringsgrad (%)* 91% 4% 63% 128% 239% 95%
Långfristig låneskuld 200 150 155 185 213 243
Genomsnittlig låneränta, % 0,82 0,91 2,05 1,96 1,80 2,07

Skuldsättningsgrad, % 53 54 38 34 34 35

Kommunfakta:

Folkmängd (31 juli 2020) 32 428 32 473 32 330 32 200 32 130 31 846
Kommunal skattesats** 21,76 21,76 22,21 22,21 22,21 22,21
Antal månadsanställda 
(1 november helår, 31/8 2020) 3 058 3 102 3 247 3 203 3 239 3 046

** skatteväxl ing kol lektivtrafik -45 öre.
** hög s jä lvfinansierings grad av investeringar p g a  periodens  höga kassaflöde för generel la s tats bidrag.
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I likhet med SKR som numer lämnar scenario för konjunkturen och skatteunderlagen, arbetar 
även de olika verksamheterna med sina prognoser utifrån scenarion, eftersom det råder 
osäkerhet och historiska datatrender saknas.  
 

Kommunen 
Ökat fokus på budget 2020, 2021 och planperioden 2022-2023 på grund av att kommunens 
driftkostnader inte balanserar mot budget. De anpassningskrav som är beslutade är svåra att 
nå för 2020 och även i ett längre perspektiv har kommunen stora ekonomiska utmaningar. 
Helårsprognosen 2020 indikerar ett underskott på -2 mnkr och en budgetavvikelse på -22 
mnkr. 
 
Under våren har delar av kommunen ställt om för att bistå verksamheter som under 
pandemin varit extra utsatt och tvingats prioritera arbetsuppgifterna annorlunda. Samarbetet 
har fungerat väl och förhoppningen är att denna erfarenhet kommer att stärka kommunen på 
sikt. 
 
Regeringen beslutade om besöksförbud i syfte att undvika att få in smitta inom särskilt 
boende. Det har varit en stor utmaning för medarbetare och chefer att förhålla sig till 
besöksförbudet. Då detta har varit en påfrestning och uppoffring för både brukare och 
anhöriga, har de fått hantera mycket oro och frustration. Verksamheten har så här långt 
klarat av att undvika att få in smitta inom särskilt boende. 
 
Den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån verksamhets-, administrativt-  och 
ett medborgarperspektiv. Dock konstateras efter genomförd utvärdering på gymnasiet 
(elever och lärare) att ordinarie undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas 
med digitala ur ett kvalitativt perspektiv, även om man kan genomföra en hel del digitalt. 
 
För den administrativa verksamheten är den största skillnaden att många följt 
rekommendationen att jobba på distans. För att detta ska vara möjligt har det krävts ny 
teknik, digitala möten, behov av bärbara datorer etc. Arbetssättet kommer troligen att bestå 
till viss del även efter det verksamheten återgått till normalläge. Digitala möten och 
utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks samtidigt som 
det är ett tids- och kostnadseffektivt val.  
 
Organisations- och nämndsförändringar 
De två tidigare nämnderna inom utbildningsverksamheten (Nämnden för barn, ungdom, 
skola samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) är från och med 2020 sammanslagna 
till en gemensam utbildningsnämnd. 
 
Kulturnämnden ansvarar från och med 2020 även för Musikskolans verksamheter.  
Teknik och fritidsnämnden ansvarar från och med 2020 även för fritidsgårdar. 
Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår från och med 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen i 
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fritid/evenemang, Fritidsgårdar och 
Östersjöfestivalen.  
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Bolagen 
Karlshamn energi färdigställer ett antal bredbandsprojekt under året. Utbyggnaden av 
laddinfrastruktur för elbilar och cyklar pågår. Det finns nya energitjänster lanserade såsom 
solceller och laddboxar. Reinvesteringstakten i elnätet har ökat. Inom Vatten har 
förbättringsprojekt påbörjats med digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö 
reningsverk, utbyte av pumpstationer osv. Inom Värme har projektet installation av ny panna 
i bioolja  för Norra nätet påbörjats. Pandemin har inneburit att vissa projekt senareläggs.  
 
Karlshamnsbostäder är i slutfasen av EPC-projektet som syftar till att sänka 
energiförbrukningen med 17 %. Bolaget arbetar också med social hållbarhet gällande 
trygghet och inkludering. Daycamp, som är ett sommarkollo för barn och unga som är 
boende hos bolaget, har genomförts med positiv respons. Det bosociala arbetet erbjuder 
även utbildning och lärande för hyresgästerna i ämnet ”bo i hyresrätt”.  Karlshamnsbostäder 
samverkar med grund-, gymnasie- och vuxenskolor för att erbjuda praoplatser, praktikplatser 
och lärlingsplatser. Samverkan sker även med arbetsförmedlingen och andra 
arbetsmarknadsparter för att skapa praktikplats i kombination med språkutveckling. 
Pandemin har inte påverkat ekonomin men underhållsprojekt med mera tar längre tid.    
 
Karlshamns hamn har kunnat starta RoRo-projektet tidigare. RoRo-projektet gör att hamnen 
kommer att kunna ta större fartyg med rullande gods. Pandemin har påverkat 
terminalhanteringen kraftigt. Detta kompenseras till delar av intäkter för lagerhållning av olja.  
 
Karlshamnsfastigheter har haft en turbulent inledning på året. Affärsidén är reviderad, en ny 
affärsplan med strategiska vägval och mål antogs i början av året och nya styrdokument är 
upprättade. Fastighetsbeståndet exklusive Emigranten ska kunna visa på positiva siffror från 
år 2021. Startmöte för projekt Emigranten avhölls i augusti. Pandemin har så här långt 
endast påverkat bolaget marginellt. 
 
Kreativum startade året med växande besöksstatistik och ökat antal konferensbesök. 
Pandemin kom sedan att slå undan benen för bolaget och fortfarande råder en ovisshet när 
verksamheten kan öppna igen. Utvecklingsarbetet som var planerat har påbörjats och 
visionen lever.    
 

Förväntad utveckling 
 
Kommunen 
Den ekonomiska utvecklingen för kommunen är en utmaning som kvarstår de kommande 
åren och arbetet kommer fortsatt att ha stor inverkan på kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag. Kommunkoncernen har ett stort investeringstryck de kommande åren samtidigt 
med en hög nivå på skuldsättning och borgensåtaganden. 
 
Det har varit och kommer även framgent att vara volymökningar i alla verksamheter. Detta 
medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och lokalplanering. 
Framöver kommer det att finnas ett behov av utveckling av verksamheterna på grund av den 
demografiska utvecklingen. Befolkningstillväxten bedöms bli ca 0,3 procent per år de 
kommande 10 åren. 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 
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åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning medan 
de som är i arbetsför ålder inte förändras i samma omfattning. Kommunen ser framtida 
utmaningar när det gäller kompetens- och personalförsörjning. 
 
Ett förslag föreligger till sammanslagning från och med nästa år gällande 
överförmyndarverksamheten i de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. 
 
Tidplanen när det gäller LSS-boendena i ekonomisk balans håller inte då det är stora 
förseningar av olika orsaker som leder till att effekterna uppnås först år 2022.  
 
Socialtjänstlagen kommer att förändras. En av de viktigaste delarna handlar om att göra det 
enklare för individer att få individuella insatser utan biståndsprövning. Det är ett viktigt steg 
för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt att snabbare kunna ge riktade 
insatser till de som behöver stöd.  
 

Bolagen 
Karlshamns energi har ett långsiktigt mål med förnyelsebar leverans av fjärrvärme och 
fokuserar på successivt ersätta fossila bränslen med bland annat bioolja, men också genom 
utökad leverans från Södra Cell. Involveringen i verksamheten inom Vatten och Avlopp är en 
utmaning och processen fortskrider med flera åtgärder och aktiviteter. Bolaget arbetar fram 
beslutsunderlag för vägval gällande nytt vattenverk. Byte av kundhanteringssystem pågår 
också.  
 
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt för att identifiera hållbara och innovativa 
boendeformer, som fungerar för alla livets skeende. Ett mål är att tillföra 25 lägenheter per 
år. Antal bostäder med fiberanslutning till hela bostadsbeståndet är viktigt.  
 
Karlshamns hamn satsar på ett bra miljöinvesteringsprogram i solceller, ledbelysning, 
elmaskiner m.m. för att minska utsläppen. Bolaget bygger ut sin säkerhetsorganisation för att 
kunna efterleva lagstiftning och säkerställa en löpande god arbetsmiljö.  
 
Karlshamnsfastigheter har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt 
Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion. En 
energibesparingsplan för att minska bolagets klimatavtryck upprättas. Planeringen med 
avsikt att konvertera del av Halda, som idag står vakant, till moderna bostäder i attraktivt läge 
vid Mörrumsån fortsätter. 
 
Kreativum kommer att fortsätta utveckla verksamheten mot mer turism och allmänhet, fler 
gruppbokningar med scienceprofil samt fortsatt fortbildning med elevbesök, för att  öka 
intresset för naturvetenskap och teknik.   
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Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller 
efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten 
upprättas och som inte på annat sätt beaktas i 
delårsrapporten 
 
Kostnader för rivning av Väggabadet ska belasta resultatet 2020 med -2 mnkr. Dessa 
kostnader är inte medräknade i helårsprognosen i delårsrapporten. 
 
Behov av sanering av marken med mera vid Möllebackens förskola har uppstått efter 
periodens slut. Dessa kostnader är inte heller med i helårsprognosen i delårsrapporten. 
 
Då den aviserade kompensationen för regeländring periodiseringsfond ännu inte är beslutad 
är den inte beaktad i utfallet för perioden men ingår i helårsprognosen i delårsrapporten. För 
Karlshamns del uppgår beloppet till +5,6 mnkr (augusti-prognosen SKR).  

 
    

Omvärldsrisker               
 
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling  
Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige (49,7 procent kvinnor 
och 50,3 procent män). Folkökningen under det första halvåret på 24 801 personer är den 
lägsta sedan år 2005. Den låga folkökningen beror på en stor minskning av invandringen och 
en ökning av dödsfallen under coronapandemin. Samtidigt har antalet födda och utvandrare 
minskat marginellt jämfört med första halvåret 2019. Det medför en halvering av både 
invandrings- och födelseöverskottet. 
 
I Blekinge län har befolkningen minskat med -116 personer per 200620. Karlshamn och 
Sölvesborg var de Blekingekommuner som ökade under perioden. Tittar vi på utfallet per 
200731 ser vi en förändring för Karlshamn som då har en folkminskning med -45 sedan 
årsskiftet.  

Januari - December Juli 2020 2019 2018 2017 

Födelseöverskott -33 -59 -79 -89 

Invandringsöverskott 21 92 202 289 

Inrikes 
flyttningsöverskott 

-33 110 7 -130 

Folkökning -45 143 130 70 
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Av Karlshamns befolkning är 85,5 procent födda i Sverige och 14.5 procent födda utomlands 
(2019). 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  
 
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (26 procent mot 20 
procent), medan antalet barn och ungdomar 0-18 år är något lägre (20 procent mot 22 procent. 
Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (54 procent mot 58 procent). 
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Arbetsmarknad 
 
Vid utgången av augusti 2020 fanns det 1 689 personer i öppen arbetslöshet eller åtgärder i 
Karlshamn. Antalet arbetslösa är fortsatt högt jämfört med före finanskrisen 

 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2020-09-21 
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Drygt 300 fler ungdomar i Blekinge län var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i 
juli jämfört med året innan. Vid utgången av juli 2020 fanns det 293 personer mellan 1-24 år i 
öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.  

 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2020-09-21 
 
 
Sysselsättningsutveckling i Blekinges kommuner: 

 
 
Bostadsmarknad 
Karlshamnsbostäder har kunnat påbörja det stora projektet på Möllebacken och samtidigt 
pågår det flera ombyggnader till lägenheter. Målet är att årligen tillföra 25 nya lägenheter 
vilket inte bedöms uppnås 2020. Försenade detaljplaner bidrar till detta. Det pågår 
byggnation av ett flerfamiljshus av en privat entreprenör i det så kallade Stationsområdet. 
 

Betydande avtal och regelförändringar 
Socialtjänstlagen kommer att förändras. En av de viktigaste delarna handlar om att göra det 
enklare för individer att få individuella insatser utan biståndsprövning. Det är ett viktigt steg 
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för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt att snabbare kunna ge riktade 
insatser till de som behöver stöd. 
 

Hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och socialt 
Kommunen har fått så kallade gröna lån beviljade av Kommuninvest till sina energieffektiva 
satsningar på ny ishall och skola i Mörrum. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer 
hållbart samhälle. Investeringar som minskar klimatpåverkan genom förnybara källor och 
energieffektiviseringar uppfyller kriterierna för gröna lån. Kommunens smarta energilösningar 
genom bland annat återvinning av energi och satsningarna på solceller påverkar såväl miljö 
som ekonomi positivt. 
 
Samordnad varudistribution startade upp i maj månad. Samordnade leveranser får en positiv 
miljöpåverkan samtidigt som risken för olyckor på ex skolgårdar minskar då leveranserna blir 
färre. För mottagande personal frigörs arbetstid. 
 
Karlshamns Hamn har ett bra miljöinvesteringsprogram med solceller som kommer att stå 
färdigt 2021. LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen. Inom kommunen 
pågår det utbyte av vägbelysning till LED-belysning med syfte att ge både en miljö- och en 
ekonomisk effekt. 
 
Nybyggnation av torgpaviljongen har påbörjats. Delar av den gamla byggnaden bland annat 
trappa, kaklad vägg och källarplan bevaras och kommer att återanvändas. 
 
Under pandemin har Teknik och Fritidsnämnden bedömt det som viktigt att upprätthålla och 
även i vissa delar utöka verksamheten riktat mot ungdomar. Fritidsgårdsverksamheten 
erbjöd en mer omfattande sommarverksamhet än vanligt för många barn och unga. I detta 
arbete har föreningslivet kunnat hjälpa till. En positiv effekt är fler nya samarbeten och nya 
arbetsmetoder som är spännande att bygga vidare på inför framtiden. Fritidsverksamheten 
har därmed kunnat bedriva en meningsfull verksamhet trots pandemin och samtidigt bidragit 
till social hållbarhet.  
 
Karlshamnsbostäder främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med 
kommun och föreningar. Genom boinflytande erbjuds hyresgästerna olika typer av aktiviteter 
i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Samtidigt skapas livskvalitet. Stor vikt läggs på  
äldre hyresgäster samt barn, där samverkan med olika aktörer leder till en meningsfull fritid 
för barn och att ofrivillig ensamhet för äldre motverkas. Detta bidrar till social hållbarhet. 
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa 
boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla skeenden.  
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Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid: 

 
 
 

 
Verksamhetsrisker 
 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen 
De flesta verksamheter ser en utmaning vad gäller kompetensförsörjningen framöver med 
hänsyn till att behoven ökar och demografin förändras. Andelen utan gymnasial utbildning är 
ganska låg i Karlshamn. 
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Finansiella risker 
 

Kommunen 
Periodisering har skett om inget annat anges. 
 
Arbetet med att minska kostnadsnivån samt sänka investeringsnivån genom omprioriteringar 
pågår. Då det i kommunsektorn och i omvärlden generellt tyder på att de kommande åren 
innebär lågkonjunktur, som i sig är en utmaning för verksamheten, är det mycket viktigt att de 
åtgärder, anpassningar och prioriteringar kommunen nu arbetar med lyckas så att läget inte 
försämras ytterligare. 
 
För 2020 är resultatet budgeterat till plus 20 mnkr. I dagsläget är prognosen minus 22,3 mnkr 
vilket fördelar sig med -73,7 mnkr på nämnderna och med +51,4 mnkr på finans-
förvaltningen. 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. 
  

Bolagen 
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling där 
pandemin har satt sina spår. Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp gällande 
smittspridning men också av hur väl bolagets nya inriktning tas emot.      
 
Karlshamnsfastigheter fullföljer byggnationen av projektet Emigranten för att skapa 
förutsättningar för näringslivet att växa i Karlshamn. Projektet kalkylerar med en lönsamhet 
först efter 5-6 år.      
 

Likviditet och soliditet 
Kommunens kassalikviditet uppgick till 120 mnkr per 20-08-31 (174 mnkr).  
 
Kommunens ökade låneskuld och ökande borgensåtagande beror på en ökad 
investeringsnivå. Då investeringarna i större utsträckning än tidigare finansieras med extern 
finansiering samtidigt som kommunen har negativa resultat innebär det försämrad soliditet 
på sikt. Bedömningen är att måttet soliditet på minst 60 procent i genomsnitt under en 
femårsperiod kommer att uppnås 2020. 
 
Utifrån planerad investeringsnivå innevarande och kommande år samt det ekonomiska läge 
som råder är bedömningen att kommunkoncernen når det s k lånetaket redan 2024 om ingen 
omprioritering av planerade investeringar sker. Svaga ekonomiska resultat sedan ett par år 
tillbaka, vilket bedöms kvarstå även de närmaste åren, tillsammans med stort 
investeringsbehov innebär att kommunen har ett mycket tufft läge.  
 
 

 
 



15 
 

Låneskuld och räntor 
 

Kommunen 
Kommunens låneskuld uppgår till 200 mnkr per 20-08-31 (150 mnkr) vilket är en ökning med 
50 mnkr sedan förra delårsrapporten och årsskiftet. Låneportföljen har en ränte- samt 
kapitalbindningstid på 3,04 år och en genomsnittlig ränta på 0,82% jämfört med 4,68 år och 
0,91 % per 2019-12-31. 
 

Kommunkoncernen 
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 augusti 2020 till 2 882 mkr vilket är en 
ökning med 162 mkr under 2020 till följd av investeringar för hamnen, energikoncernen och 
kommunen. Investeringarna förväntas öka ytterligare under slutet av 2020.  
Genomsnittlig ränte- samt kapitalbindningstid i låneportföljen uppgår till 3,5 år och den 
genomsnittliga räntan uppgår till 0,91 % jämfört med 3,7 år och 1,05 % per 2019-12-31. 
 

Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtagande uppgår till 2 643 mnkr 20-08-31. Motsvarande åtagande var  
2 477 mnkr 2019-08-31, vilket innebär en ökning med 166 mnkr sedan motsvarande tidpunkt 
förra året. Vid årsskiftet var borgensåtagandet 2 510 mnkr vilket innebär att åtagandet ökat 
med 284 mnkr sedan årsskiftet. 97 procent av borgensåtagandet är hänförbart till 
kommunens helägda bolag vilket är oförändrad andel. 
 
130 mnkr av ökningen sedan årsskiftet avser utökad borgensram för Karlshamnsfastigheter 
AB med anledning av den påbörjade byggnationen på Östra Piren. 
 
Sedan 2020 har borgensavgiften förändrats. Borgensavgiften, som varierar mellan bolagen, 
debiteras tertialsvis och beräknas på nyttjad borgensram. Söderberg och Partner gör årligen 
beräkning av marknadsmässig nivå på borgensavgiften per bolag.  
 

Pensionsförpliktelser  
Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA pension. 
Försäkringspremierna faktureras löpande. Enligt KPAs femårsprognos som lämnades vid 
årsbokslutet 2019, förväntas pensionsförpliktelsen minska med 22,3 mkr fram till och med 
sista december 2020. Pensionsförpliktelsen har räknats ned successivt under året (14,9 
mnkr som motsvarar 8 tolftedelar av minskningen på 22,3 mnkr i utfallet tom augusti), vilket 
redovisas inom linjen. 
 
Den sammanlagda pensionskostnaden samt löneskatten uppgår i delårsrapporten till 98 
mnkr.  Dessa bokas löpande under året i resultatet utifrån SKRs procentsats, för löpande 
uppbokning 2020. Procentsatsen som används är något hög och verkligt utfall har till viss del 
återförts utifrån avstämning mot prognos. De prognostiserade sammanlagda 
pensionskostnaderna i resultatet utgår från bedömningar som är osäkra i avseendet då 
engångspremien för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) bestäms först i slutet av året. 
 
Den särskilda avtalspensionen (ÖK-SAP) har förändrats och det råder osäkerhet i 
prognosen, då beräkningen påverkas av flera underliggande faktorer. Förändringen från 
november 2019 har ännu inte justerats i avsättningarna i delårsrapporten av 
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försiktighetsskäl. Detta med hänsyn till att det kommer ytterligare positiva mindre 
förändringar till årsbokslutet i nivå med prognosen för 2020. (Då det föreligger osäkerheter i 
de underliggande faktorerna i beräkningarna hänvisar vi till LKBR 4kap 4§ pkt 3 "värdering 
av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet" samt vår erfarenhet av 
hur dessa beräkningar kan variera mellan åren, och lämnar avsättningen oförändrad i 
delårsrapporten.)   
 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Förutbetalda skatteintäkter har ökat väsentligt med 34 mnkr. Detta beror bland annat på 
generella statsbidrag som utbetalats under året och som bokats upp med 4/12 som 
förutbetalda (ca 20 mnkr) Resterande ökning beror till stor del på korrigeringspost 
slutavräkning 2019 ( 7 mnkr) samt prognos slutavräkning 2020 (8 mnkr) periodiserat 8/12. 

 

Skatteunderlagsutveckling  
Prognosen i delårsrapporten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti. Ny 
skatteunderlagsprognos lämnas 2020-10-01. 
 
De krisåtgärder som vidtagits, beskattningsbara sociala ersättningar, i form av bland annat 
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar för att mildra de ekonomiska effekterna av 
pandemin, bidrar till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 
 
Skatteunderlagsutvecklingen är dock mycket svag och de extra statsbidrag som aviserats 
behövs till stor del för att kompensera det sjunkande skatteunderlaget.  
 
Regeringen har med anledning av pandemin möjliggjort för enskilda näringsidkare och 
handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till en 
periodiseringsfond när de deklarerar 2019. Denna regelförändring har regeringen aviserat att 
kommunerna ska kompenseras för under en period på 6 år. Enligt SKR:s augustiprognos 
uppgår kompensationen 2019-2020 till 5,6 mnkr, vilket är inkluderat i helårsprognosen för 
2020. Än har inget beslut om kompensationen fattats och därmed påverkas inte periodens 
utfall. Pandemins konjunkturpåverkan innebär att  prognosen från SKR kan komma att 
förändras.   
 
Slutavräkningarna för 2019 och 2020 är upptagna enligt SKR:s augustiprognos, vilket 
innebär en negativ påverkan med – 7,0 mnkr för 2019 och -8,0 mnkr för 2020. 
 
Skatteväxling mellankommunal ersättning uppgår till totalt 2 mnkr för 2020. 
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Statsbidrag 
Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med totalt +58,9 mnkr (helår) varav +42,4 
mnkr är coronarelaterat. Det är viktigt att inte se dessa statsbidrag som ”nya friska pengar” 
utan att fortsätta det påbörjade arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten till 
en nivå som innebär balans mellan kostnader och intäkter samt en god ekonomisk 
hushållning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mnkr 

2020 
inkl 

Covid-19

2020 
exkl 

Covid-19

Skatteintäkter 1 496 1 496

Generella statsbidrag exkl Covid-19 489 489

Generella statsbidrag Covid-19 42  -

Mellankommunal kostnadsutjämning 2 2

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 2 029 1 987

Prognostiserat resultat -2 -44
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten   
Kommunfullmäktige tog beslut 2020-06-15 om policy för styrning och kvalitetsutveckling. 
Policyn, som beskriver Karlshamns kommuns styrmodell och vilka principer som ska gälla för 
styrning och kvalitetsutveckling, riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommunen 
och de helägda bolagen. 

 

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 159 om kommunens mål och budget för 2020 
och planåren 2021-2022. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om 
kommunprogram med inriktningsmål för mandatperioden 2019-2022.  
 
Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige om 5 inriktningsmål och därefter uppdras åt 
nämnder och bolag att besluta om nämndsmål och lämpliga uppföljnings- och 
resultatanalysmetoder. 
 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 
Alla nämnder och bolag arbetar aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. För att göra 
bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används respektive nämnds och 
bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Arbete med effektiviseringar och anpassningar 
har varit i fokus under perioden samtidigt som ambitionen är att öka måluppfyllelsen i alla 
verksamheter. 
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen inte har en god ekonomisk hushållning 
utifrån det ekonomiska resultatet. För verksamheternas kvalitet och resultat visas en 
förhållandevis god måluppfyllelse och vi kan se att flera verksamhetsresultat ligger bra till i 
Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i riket.   
 
För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på nämnds- och bolagsnivå, se även respektive 
resultatrapport.  
 

Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. 
 

Kommunledning 
Organisationen har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till 
ökad kommunövergripande måluppfyllelse. 
 

Arbete och Välfärd 
Flera förbättringsarbeten pågår, bland annat att uppnå varaktigt arbete för personer inom 
försörjningsstöd.  
 
 



19 
 

Omsorg 
Både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att förbättra brukarnöjdheten utifrån 
resultatet i fjolårets brukarundersökning har under våren och sommaren fått prioriterats ner 
till följd av Covid-19. Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av arbetet med basala 
hygienrutiner och det med stor framgång då vi hittills inte haft någon större smittspridning i 
verksamheten. Inga fall inom särskilt boende och endast enstaka fall inom hemtjänsten. 
 

Samhällsbyggnad 
Från och med 1 september införs den digitala bygglovsprocessen som ska underlätta för 
medborgare och företag i ansökan om. På sikt kommer det att innebära snabbare, mera 
kvalitativ handläggning och bättre service som gynnar både kommuninvånare och företag 
verksamma i kommunen. 
Arbetet med att skapa förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen har under perioden 
gått enligt plan. Exempel på insatser är bland annat byggnation och belysning av cykelvägen 
mellan Stilleryd och Vekerum som byggts tillsammans med Trafikverket. Cykelparkeringar 
har utökats och med belysning på cykelvägar har kompletterats vid bland annat 
Banvallsleden och infarten till Janneberg. 
Satsning har skett på tillgänglighet vid badplatser och tillgänglighetsanpassade bord ute på 
flera bad- och grillplatser. Ökat antal utlån på fritidsbibblan har skett genom att flytta 
fritidsbibblan till Arbetsmarknadscenter, utökat sortimentet och öppettiderna samt 
marknadsföring av fritidsbibblan via hemsidan och sociala medier.    
 

Utbildning 
Kommunens folkhälsostrateg har genomfört en ny levnadsvaneundersökning riktad mot 
högstadie- och gymnasieelever. Undersökningen visar på en viss minskning av andel elever 
som mår psykiskt dåligt ofta eller alltid, framför allt i gymnasieskolan. Resultaten i 
levnadsvaneundersökningen korrelerar emellertid inte fullt ut med resultaten av skolornas 
elevhälsosamtal, där andelen elever med skolrelaterad stress och psykisk ohälsa är 
oförändrad jämfört med föregående år.  
Ett arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i 
Karlshamn.  
Omfattande effektiviseringar genomförs i alla verksamheter. Utmaningen är att fortsatt 
tillgodose alla barn och elevers behov och att inte tappa fokus i det systematiska 
kvalitetsarbetet (öka måluppfyllelsen utifrån lagens och läroplanernas intentioner). 
 

Bolagen 
Karlshamns Hamn arbetar aktivt med miljöarbete och utvecklar det hela tiden framåt. En av 
de stora varor som Hamnen arbetar med kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket är 
miljömässigt ett bra sätt att transportera varor på. 
 
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets 
och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. Genom arbete med hyresgästinflytande erbjuds 
delaktighet för hyresgäster att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. Genom olika 
aktiviteter/projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer uppmuntras 
medarbetare och hyresgäster till en sund och hållbar livsstil samt möjlighet till kulturella 
upplevelser för att främja folkhälsan. 
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Karlshamnsfastigheter har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt 
Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion.  
Energibesparingsplan ska upprättas för att minska bolagets klimatavtryck. 
Fortsatt planering pågår i avsikt att konvertera del av Halda, som idag står vakant, till 
moderna bostäder i attraktivt läge vid Mörrumsån 
 
Karlshamns Energi arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till 
bredband. 
Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation 
genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft.  
 
 

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 
hela livet 
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen är god. 
 

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

Bolagen 
I bosociala arbetet inom Karlshamnsbostäder ingår att erbjuda utbildning och lärande för 
hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt”. Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- 
och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och lärlingsplatser. 
Tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuds 
praktikplatser där arbetet kan kombineras med språkträning, som skapar mervärde för alla 
parter.  
 
Stora delar av Karlshamnsfastigheter fastighetsbestånd är uthyrt till inkubatorverksamhet och 
Högskola (BTH). Kommande biograf och konserthall ger förutsättningar för BTH att utveckla  
utbildningsprogram för film och musik 
 
Karlshamns Hamn breddar kunskapen om dess verksamhet till invånare och kunder som är 
till gagn för hamnens utveckling samt utbildar personalen så att de följer utvecklingen inom 
branschen och håller sig uppdaterade på de senaste säkerhetsreglerna med mera. 
 
Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt vetenskapliga 
kapital. Kreativum anordnar bland annat föreläsningar och annan programverksamhet för 
allmänheten där bland annat aktuell forskning presenteras. En viktig del av utbudet är 
fritidskurser och lovaktiviteter för barn och unga. Kreativum arbetar även aktivt med 
integration.  
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Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och 
entreprenörskap 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. 
 

Kommunledning 
Genom egna insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten och bidrag till externa 
aktörer inom innovationsområdet bidrar verksamheten till samhällsutveckling. Här kan 
nämnas Tillväxtarbetet inom Region Blekinge, BTH, Nyföretagarcentrum, Ung 
Företagsamhet samt NetPort SciencePark. Den kommunala organisationen samlas nu kring 
en tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga 
handläggningstider och ett bra bemötande. 
En ny tjänst som etableringschef är inrättad och tillsatt under augusti. 
 

Samhällsbyggnad 
På grund av Covid-19 har det inte genomförts några fysiska medborgardialoger under 2020. 
Verksamheten använder sig numera av inspelning i alla avancerade detaljplaner för att 
underlätta medborgardialogen och öka förståelse för processerna.  
 

Utbildning 
Kommunen har ansökt om och beviljats statsbidrag från Skolverket för utveckla arbetet med 
entreprenörskap. Stenbackaskolan och Vägga gymnasieskola har genomfört 
kompetensutvecklingsinsatser för personal samt elevaktiviteter som syftar till ökat 
engagemang och utveckling av entreprenöriella förmågor.  
 

Bolagen  
Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa 
boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla skeenden.  
Genom att fortsätta jobba med ett hållbart ekonomiskt perspektiv kan en god vinstmarginal 
vidhållas i syfte att självfinansiera underhållsarbetet i fastighetsbeståndet. 
 
Karlshamnsfastigheter har beslutat att miljödiplomera sig nästa år, 2021. Projekt Emigranten 
ska hålla guldklass i miljöhänseende, bland annat genom solenergi och att samarbeta med 
Netport Sciencepark AB i syfte att utveckla ett hållbart näringsliv. Bolagets fordonsflotta ska 
bli fossilfri. 
 
Karlshamns Hamn har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer att ge långsiktig 
utveckling med solceller som kommer att stå färdigt 2021. LED-belysning är genomfört på 
många ställen inom hamnen år 2019. Nya effektivare maskiner som drivs av el med mera. 
Utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt. 
 
Karlshamns Energi arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet med 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.  
 
Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose 
regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och 
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breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar 
utveckling hos alla sina målgrupper och verksamhetens alla delar ska beakta detta. 
 

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 
 

Arbete och Välfärd 
Det har varit stora organisatoriska och kulturella problem inom arbetsmarknadsenheten och 
en ny enhetschef tillträdde i april år 2020. Arbetsmarknadsenheten har nu ändrat 
målgruppsprioriteringen till personer som har försörjningsstöd och antalet hushåll med 
försörjningsstöd har minskat. Antalet hushåll med barn som får försörjningsstöd har under år 
2020 minskat med 17%. 
Under år 2019 halverades placeringar av barn och ungdomar, tyvärr ses en ökning av 
placeringar igen.  
Målsättningen var att LSS-verksamheten skulle vara i ekonomisk balans 2020 men tidplanen 
när det gäller LSS-boendena håller inte och effekterna uppnås först år 2022.  
  

Omsorg 
Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna av Covid-19 har inneburit negativa 
konsekvenser när det gäller budget och kvalitetsarbete. Tre semesterperioder infördes för att 
säkerställa en fungerande arbetsmiljö och en bra vård för brukare/patienter under 
sommaren. Vissa delar fått prioriteras bort i planerna med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet samt arbetet med förbättringar av den upplevda kvaliteten utifrån öppna 
jämförelser. 
En positiv följd av krisen är att digitala möten har fått ett uppsving, dels inom 
administrationen men framförallt för möten mellan brukare och anhöriga. Tillgång till 
surfplattor har ordnats där personal ifrån Kreativum har utbildat personalen i att hantera olika 
kommunikationsvägar för digitala möten. En annan positiv effekt är det goda samarbetet som 
sker mellan förvaltningar, civilsamhället och andra aktörer. Förvaltningen fick ett stort 
gensvar från medborgarna då vi gick ut och sökte efter volontärer. 
 
Kvalitetsindex är brukarnas bedömning av äldreomsorgen. Karlshamn ligger längst ner i 
Blekinge och strax under medel bland Sveriges samtliga kommuner vilket indikerar att det 
finns möjligheter till förbättring.  

2019 Karlshamn Karlskrona Ronneby Olofström Sölvesborg 

Kvalitetsindex 53 84 70 67 57 
 

Samhällsbyggnad 
Arbetet med samverkan mellan olika samarbetspartners såsom SISU och Blekinge IF 
fortsätter under 2020 och i och med pandemin så kommer fokus att vara att försöka stödja 
föreningar utifrån de konsekvenser som uppstått.   
Den stora insats som gjorts under sommaren för att Karlshamn ska bli en renare kommun är 
att verksamheten tillsammans med feriearbetare genomfört städning av vår skärgård och 
löpande städning av våra badplatser. 
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Utbildning 
På gymnasiet har ”elevcoacher” tillsatts för att det ska finnas vuxennärvaro som borgar för 
ökad trygghet. Samverkan kring drogförebyggande åtgärder med polisen och påbörjad 
process för att kunna ha id-kort (då det är stort flöde och många som rör sig i det stora 
lokalutrymme som är gymnasieskola/vuxenutbildning) är exempel på åtgärder.  
 

Bolagen 
Karlshamns Hamn bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningar och krav 
som gäller och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta.  
 
Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för 
att skapa gemenskap och trivsel för hyresgästerna. Karlshamnsbostäder vill skapa 
mötesplatser i utemiljöerna för att skapa trivsel och trygga mötesplatser. 
Livskvalitet skapas genom boinflytande samt att hyresgäster erbjuds olika typer av aktiviteter 
i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på äldre hyresgäster samt barn, 
där Karlshamnsbostäder i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och 
motverkar ofrivillig ensamhet för äldre.  
 
Karlshamnsfastigheters fastighetsbestånd skapar livskvalitet på olika sätt. Halda 
utvecklingscenter i Svängsta har en fantastisk bruksmiljö där de äldsta byggnaderna går 
tillbaks till 1800-talet. Den gamla Facitfabriken är nu fylld med moderna företag och utgör en 
mycket viktig miljö för Svängstaborna och de som arbetar i denna miljö. 
Bebyggelsen på Östra Piren har Karlshamns bästa havsnära läge och är en kreativ modern 
miljö för Blekinge Tekniska Högskola och alla företag med anknytning till deras 
verksamhetsområden.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 
 

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden men 
sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi och ökad sjukfrånvaro.  
 
Kommunen bedöms klara målet att nå en soliditet på minst 60 % i genomsnitt över en 
femårsperiod även 2020. Det beror dock enbart på tidigare års ekonomiska resultat som varit 
positivare än de senaste två åren. Däremot är bedömningen att kommunen inte kommer att 
klara ett resultat på lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över en 
femårsperiod.  
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella ekonomiska mål inte 
uppnås med tillfredställande resultat. Med hänsyn till beslutad investeringsnivå hade 
överskottsmålet behövt vara 3-4 % för att behålla soliditeten på samma nivå.   
 

Samtliga verksamheter 
Kommunstyrelsen och stödfunktioner inom KLF arbetar aktivt tillsammans med nämnder och 
förvaltningar med att nå en ekonomisk hushållning. Ingångsläget för 2020 var tufft för 
kommunen och arbetet har försvårats av Covid-19. Prognoser för helåret är väldigt svåra att 
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beräkna och kommunen följer beslut från regeringen och rekommendationer från SKR 
avseende täckning av kommunens ökade kostnader. 
 
I och med Covid-19 så har de verksamheter, som har möjlighet, provat mobilt arbete och 
arbete på hemmaplan i större skala än tidigare vilket har fungerat bra både för 
verksamheterna och för medarbetarna. Under hösten görs riskbedömningar utifrån 
arbetsmiljö för hemmaarbete. 
 

Den ekonomiska situationen för kommunen är ansträngd och för 2020 prognostiseras ett 
negativt resultat på -2,3 mnkr med budgetavvikelse på -22,3 mnkr. Utifrån 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under året haft och kommer att ha 
resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och anpassningar. 
 
Förra året (2019) sågs inom flera områden ett trendbrott då sjukskrivningstalen sjönk. På 
grund av Covid-19 har sjukfrånvaron åter stigit, framför allt inom omsorgs- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kommunens beredskap för kriskommunikation har genomförts i skarpt läge både internt och 
externt under Covid-19. 
 

Samhällsbyggnad 
Fokus har varit på att behålla kompetens genom kreativa medarbetare och på att 
effektivisera och optimera verksamheterna för att få en ekonomi i balans. Detta kan med 
fördel kombineras genom att ge medarbetare inflytande och möjlighet till att påverka.  
 

Utbildning 
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Covid-19 jämte ett ständigt pågående 
riskanalysarbete och beslut kopplat till detta, har gjort situationen under våren mycket 
speciell för både chefer och medarbetare. Ett antal byten av chefer i hela organisationen 
under året har också betydelse för känslan av stabilitet och framåtrörelse. 
Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning då det råder brist på legitimerade lärare.  

 
Omsorg 
Den demografiska utmaningen är kopplat till kommande pensionsavgångar och 
personalomsättning. Visionen Karlshamn 50 000 innebär att förvaltningen har stora behov av 
kompetensförsörjningsarbete i framtiden. 
För att öka takten i arbetet mot heltid som norm har resurserna kopplat till kommunens 
heltidsprojekt utökats med en 50 % projektresurs. 
Anledning till ökad frånvaro kan härledas till Covid-19 och den skyldighet som medarbetare 
har att anmäla sig sjuk vid minsta symtom i syfte att förhindra smittspridning. De satsningar 
som var planerade och påbörjade inför 2020 när det gäller ledarskap och arbetsmiljö har 
tyvärr fått läggas på is under våren och sommaren men har tagits upp med viss försiktighet 
under hösten vilket vi hoppas ska förbättra resultaten på sikt. 
 
Bolagen 
Förändring för Karlshamnsfastigheter innebär följande för framtiden. 
Vid utgången av 2021 ska fastighetsbeståndet exklusive Emigranten lämna ett överskott och 
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Emigranten ska ge ett överskott fr o m 2027. Karlshamnsfastigheter förstärker sin interna 
organisation och tar över allt ansvar för Östra Piren vad avser investeringar, 
fastighetsförvaltning, uthyrning och kundservice. 
 
Effektivitet är en av Karlshamns Hamns viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är 
personalkostnad i relation till omsättning och Hamnen har en låg omsättning på personal, 
den större andelen har jobbat här länge. 
 
 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 
Ekonomi i balans 
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och ekonomin sätter ytterst gränsen för det 
totala verksamhetsutrymmet om det blir konflikt mellan mål och resurser. 
 

Bedömning 
Kommunens ekonomi har en obalans mellan intäkter och kostnader. Nämnderna redovisar 
negativa budgetavvikelser som uppgår till -73,7 mnkr. Dock balanseras dessa av 
finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +51,4 mnkr, som till stora delar beror på 
engångsintäkter för generella statsbidrag. Totalt sett är prognosen för helåret 2020 -2,3 mnkr 
med en budgetavvikelse på -22,3 mnkr.  
 

God ekonomisk hushållning, finansiella mål 
Soliditeten, som är ett finansiellt mål, ska uppgå till minst 60% i genomsnitt över en 
femårsperiod, exklusive de pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna. 
Resultatnivån ska uppgå till lägst 1% av summan av skatte- och bidragsintäkter över en 
femårsperiod, enligt de fastställda målen.  

 
Bedömning 
Kommunen bedöms klara målet att nå en soliditet på minst 60 % i genomsnitt över en 
femårsperiod även 2020. Det beror dock enbart på tidigare års ekonomiska resultat som varit 
positivare än de senaste två åren. Däremot är bedömningen att kommunen inte kommer att 
klara ett resultat på lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över en 
femårsperiod.  
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella ekonomiska mål inte 
uppnås med tillfredställande resultat. Med hänsyn till beslutad investeringsnivå hade 
överskottsmålet behövt vara 3-4 % för att behålla soliditeten på samma nivå.   
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Resultatutveckling och analys 
 
Kommunen  
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till -2,3 mnkr. 2020 års resultat utgör -0,1 
procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. Pandemins inverkan på resultat för 
helåret 2020, visar på en positiv nettoeffekt utifrån nu kända faktorer. Skatteintäkter och 
statsbidrag har tillförts, bidrag för sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för merkostnader till 
verksamheter inom hälso- och sjukvård har också tillförts och sammantaget uppgår detta till 
58,9 mnkr. Prognostiserade kostnadsökningar och intäktsbortfall uppgår endast till 50 % av 
tillförda bidrag för pandemin.  
 
Verksamheternas intäkter har minskat med 19 mnkr jämfört med delår 2019. 
 

 Försäljningsintäkterna har minskat med 5 mnkr då Sternölaboratorier inte längre 
tillhör kommunens verksamhet och Östersjöfestivalen ställdes in på grund av 
pandemin 

 Bidragen har minskat med 15 mnkr vilket främst beror på minskning av statsbidrag 
från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 

 Bidragen från Skolverket har ökat något och i år får kommunen bidrag för 
sjuklönekostnader april-september med anledning av pandemin 

 Övriga intäkter har ökat med 1 mnkr för ströförsäljning av mark som styckats av 
  

Verksamheternas kostnader har ökat med 20 mnkr jämfört med delår 2019. 
 

 Personalkostnaderna har minskat med 6 mnkr och detta beror främst på lägre 
kostnader inom grundskola och förskola 

 Anställda inom Sternölaboratoriet tillhör inte längre kommunens verksamhet.  
 Inga sammanträdesarvoden inom valnämnden 
 Pensionsutbetalningarna har dock ökat 

 
Övriga kostnader har ökat med 26 mnkr och detta beror på följande:  

 
 Interkommunala ersättningar inom gymnasiet och bidrag till fristående grundskolor 
 Medfinansiering av Kreativum enligt beslut i KF § 56 
 Ökad lokalhyra för särskilt boende på Östralycke 
 Högre kostnader för deponiåtgärder 
 Ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt arbets- och skyddskläder med 

anledning av pandemin 
 Kostnaderna för Östersjöfestivalen är dock lägre på grund av inställda evenemang 

och transport- och resekostnaderna har minskat 
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En indikator på balans mellan intäkter och kostnader är att belysa förhållande som visar hur 
stor de av nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognosen 
för 2020 visar på 101 %.  

 
 
Bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen 
Kommunen har sedan 2013  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. Den samlade avsättningen per 2019-12-31 uppgick till 118 
mnkr. 
 
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2020. I nuläget är bedömningen att 
kriterierna för att göra uttag ur resultatutjämningsreserven vid negativt balanskravsresultat är 
uppfyllda för åren 2020-2021 då det årliga värdet av skatteunderlaget dessa år väntas  
understiga den genomsnittliga tioåriga skatteunderlagsutvecklingen. 
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Det finns inget krav på återställande av 2019 års resultat med hänvisning till KFs beslut om 
att ianspråkta 7,6 mnkr ur RUR. 

 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.  
De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i 
Mål och Budget 2020 (2021-2022) ingår i Kommunstyrelsens VP 2020-2022: 

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   
 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   

 
2020 är ett speciellt år utifrån situationen med Covid-19, med verksamhetspåverkan i olika 
hög utsträckning inom alla kommunens områden. Sjukfrånvaron har ökat och fler 
timavlönade har tagits in för att lösa bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet. 
När tid och resurser går åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i 
utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Dock går det också att se positiva 
effekter till följd av Covid-19 i form av samordningsvinster och gemensamma prioriteringar.   
 
Under året har en ny arbetsmiljöutbildning för chefer som leder chefer tagits fram, med 
särskilt fokus på chefers organisatoriska förutsättningar. En ny utbildning i rehabilitering 
genomförs i samband med att dokumentationen i rehabiliteringsarbetet digitaliseras.  
 
Möten, forum och utbildningar genomförs nu i större utsträckning helt eller delvis digitalt, dels 
som en konsekvens av Covid-19, dels som en del i digitaliseringsresan. På det temat kan 
också nämnas det digitaliseringsarbete som pågår med e-tjänster, i syfte att minska den 
administrativa insatsen.  
 
Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning varför även fortsatt fokus behöver vara på de 
strategiska insatsområdena arbetsmiljö, ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Att 
behålla kompetenta medarbetare och chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och 
kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med personalomsättning.  
 
Ledningen i samarbete med HR-avdelningen fortsätter arbetet med ledarutveckling, med 
fortsatt fokus på att styra med tillit. Här är de organisatoriska förutsättningarna för såväl 
chefer som medarbetare nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena.  
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Redovisning av sjukfrånvaro 2020-08-31  2019 Totalt 2018 Totalt 2017 Totalt 
Kommunen        

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,93 % 7,26% 7,94% 8,65% 

Sjukdagar per anställd 13,2 22,6 24,6 27,6 

 

Övrig Personalstatistik 2020-08-31 
 

 2019 Totalt 2018 Totalt 2017 Totalt 

Kommunen, 1 november        

Antal månadsanställda 3 058 3 102 3 247 3 203 

         

Anställningsform        

därav tillsvidareanställda 2 723 2 767 2 862 2 802 

därav tillsvidareanställda i % 89 % 89% 88% 87% 

         

Sysselsättningsgrader        

därav heltidsanställningar 2 128 2 296 2 330 2 243 

därav heltidsanställningar i % 78 % 74% 72% 70% 

         

Arbetade timmar     

Andel timmar som görs av timavlönade i 
förhållande till arbetade timmar 

5,7 % 4,5 % 4,6 % 6,7 % 
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Övergripande redovisning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet 
 

Driftredovisning periodiserad per 2020-08-31  (mnkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 

 
 
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget 
som fastställts för den löpande verksamheten 
 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter och kostnader den 31 augusti 2020 i 
jämförelse med delåret förra året, periodens budgetavvikelser samt prognos för utfall och 
budgetavvikelse på helår 2020. I intäkter och kostnader ingår även interna poster. 

 
Driftredovisningen uppvisar ett prognostiserat underskott i förhållande till budget på -22,3  
mnkr, vilket fördelar sig med -73,7 mnkr för nämnderna och +51,4 mnkr för 
finansförvaltningen. Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds 
resultatrapport samt i följande analys av ekonomiskt resultat.  
 
Nämnder, -73,7 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 
Kommunfullmäktige +1,1 mnkr  Kommunfullmäktige har plus på 

arvoden och anslaget till förfogande. 
 

Överförmyndarnämnd +0,9 mnkr  Överförmyndarnämnden har plus på 
personalkostnader. 

 
Kommunrevision 
 

+/-0 mnkr  Revisionens prognos för 2020 är ett 
nollresultat i jämförelse med budget. 

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos Prognos

Nämnder 200831 200831 190831 200831 200831 190831 utfall avvikelse

Kommunfullmäktige 0 0 0 -1 -2 -1 0 1 1 -3 -2 1

Överförmyndarnämnd 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 -3 -2 1

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

Kommunstyrelse 234 243 244 -357 -372 -353 -9 16 6 -194 -199 -5

Utbildningsnämnd 95 86 89 -597 -574 -600 9 -22 -13 -769 -780 -11

Kulturnämnd 2 2 2 -24 -23 -18 0 0 0 -33 -33 0

Teknik- och fritidsnämnd 35 39 47 -96 -100 -103 -4 4 0 -93 -98 -6

Byggnadsnämnd 8 6 7 -12 -11 -10 1 -1 0 -7 -7 0

Omsorgsnämnd 47 44 46 -350 -342 -348 3 -8 -5 -448 -451 -3

Nämnd för Arbete och Välfärd 58 48 89 -340 -290 -335 10 -50 -40 -374 -426 -52

Summa nämnder 479 468 524 -1 779 -1 719 -1 774 11 -60 -50 -1 926 -2 000 -74

Finansförvaltning

Pensioner mm 12 0 0 -23 -28 -29 12 6 18 -42 -26 17

Kalkylerade kapitalkostnader 13 13 12 0 -3 -2 0 3 3 14 14 0

Skatter, generella statsbidrag 1 363 1 349 1 322 -17 -17 -31 14 0 14 1 999 2 029 30

Finansiella intäkter 10 8 8 0 0 0 2 0 2 12 14 1

Finansiella kostnader 0 0 0 -3 -4 -1 0 1 1 -6 -5 1

Jämförelsestörande poster 2 0 0 0 0 -1 2 0 1 0 3 3

Anslag till förfogande 0 0 0 -9 -17 0 0 8 8 -30 -31 -1

Summa finansförvaltning 1 400 1 370 1 342 -52 -69 -64 30 17 47 1 946 1 997 51
TOTALT 1 878 1 838 1 866 -1 831 -1 788 -1 838 40 -43 -3 20 -2 -22

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser Helår
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Kommunstyrelse 
 

-4,6 mnkr  Kommunstyrelsens prognos är 4 mnkr 
bättre än i april.   

 Kommungemensamma 
systemkostnader är 
underbudgeterade med -1,4 mnkr. 

 Fastighetsverksamheten har 
avvikelser på uteblivna intäkter för 
lokaler 

 Måltidsverksamheten budget i balans  
 Serviceverksamheten prognostiserar 

underskott för personal som stödjer 
omsorgen i pandemin.  

 Sotningsverksamhetens har 
intäktsbortfall på grund av att 
verksamheten ligger vilande under 
pandemin. 

 För den del som har 
kostnadsavvikelser i den ordinarie 
verksamheten planeras åtgärder 
genom återhållsamhet och 
besparingar inom samtliga av 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Utbildningsnämnd 
 

-10,9 mnkr  Månadsuppföljning i februari visade en 
prognos för helåret på minus 37,8 
mnkr.  

 I april fattade KF beslut om en 
förstärkning av nämndens budgetram 
med 21 mnkr.  

 Nämnden lämnar en delårsrapport 
efter augusti med en prognos för 
helåret som uppgår till minus 11 mnkr. 
De stora besparingarna inför hösten 
2020 gör prognosen väldigt osäker då 
vi inte vet hur de stora 
anpassningarna påverkar 
verksamheterna.  

 Utfallet för interkommunal ersättning 
på gymnasiet är osäkert då det 
fortfarande pågår omval mellan 
program och kommuner. 
Bedömningen är att det kommer att 
vara en negativ avvikelse för året om 
minus 3,7 mnkr. 

 Det finns en stor osäkerhet kring 
statsbidragen varför prognosen av 
försiktighet skrivits ner för vissa 
bidrag. 
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 Utifrån beslutade planer för budget i 

balans har förvaltningen gjort 
effektiviseringsinsatser under 2019 
och inför/under 2020 motsvarande ca 
45 mnkr, samtidigt som det är 
volymökningar motsvarande 15-20 
mnkr. 

 
Kulturnämnd 
 

+0,1 mnkr  Vid utgången av augusti månad ligger 
nämndens ekonomi i balans med 
budget. Med nuvarande 
förutsättningar prognostiserar 
nämnden en positiv avvikelse om 0,1 
mnkr vid årets utgång.  

 

Teknik- och fritidsnämnd -5,5 mnkr  Tekniska verksamheten lämnar en 
prognostiserad avvikelse för helår på 
minus 3,8 mnkr. Avvikelsen beror till 
största del på verksamhet Gata och 
Park.  

 Fritidsenheten lämnar en 
prognostiserad avvikelse på helår om 
minus 3,5 mnkr. Stort intäktsbortfall på 
grund av stängt utebad och 
lokalavbokningar på grund av Covid-
19. Ökade kostnader på lokalbidrag. 

 Fritidsgårdsverksamhetens prognos 
visar på ett överskott om 0,6 mnkr. 
Verksamheten har erhållit 
tilläggsbudget på 1,8 mnkr som avser 
personalkostnader för fyra tjänster och 
dessa tjänster har inte kunnat tillsättas 
fullt ut under 2020.  

 Förvaltningsledning och projektkontor 
lämnar en prognostiserad avvikelse på 
helår om plus 1,2 mnkr. Avvikelsen 
beror på vakant chefstjänst under hela 
2020 och utebliven 
kompetensutveckling med mera.  

Byggnadsnämnd 
 

+/-0 mnkr  Byggnadsnämnden lämnar för 
perioden en positiv avvikelse på 0,6 
mnkr och helårsprognos bedöms till 
+/- 0 mnkr. 

Omsorgsnämnd 
 

-2,9 mnkr  Omsorgsnämndens prognos visar 
minus -2,9 mnkr och beror på högre 
kostnader för personal -9,3 mnkr, 
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vilket delvis vägs upp av överskott för 
intäkter +6,6 mnkr.  

 För övriga kostnader beror överskottet 
på mindre kostnader än budgeterat för 
bland annat bostadsanpassningar, 
tekniska hjälpmedel, 
fastighetskostnader och 
förbrukningsvaror. 

Nämnd för Arbete och 
Välfärd 
 

-51,9 mnkr  LSS-verksamheten har ett underskott 
och det är främst beroende på ökade 
kostnader inom boendeformerna, 
både för internt och externt hyrda 
lokaler. Den planerade successiva 
omstruktureringen av gruppbostäder 
och servicelägenheter följer inte 
planen. Risken för vite av icke 
verkställda beslut är stor. Det leder till 
att nämnden tillfälligt måste använda 
den avvecklade gruppbostaden på 
Sämjevägen under tiden 200901-
201231.  

 Socialpsykiatrin visar på ett överskott 
då en utomkommunalplacering som 
varit mycket kostnadskrävande, har 
ersätts med en annan placering. 

 Insatser för vuxna har en volymökning 
av institutionsplaceringar och för våld i 
nära relationer som medför ökade 
kostnader. Under perioden har det 
både avslutats och tillkommit ärenden. 

 Även barn och familj har 
volymökningar som ger ökade 
kostnader för fler 
institutionsplaceringar och fler 
placeringar i familjehem. Under 
perioden har det både avslutats och 
tillkommit ärenden. 

 När det gäller HVB-placeringar har 
antalet placeringar hittills minskat och 
de resterande tre placeringarna 
kommer att avslutas. 

 Konsultkostnader har ökat vilket beror 
på svårigheter med rekrytering.  

 Arbetsmarknad påvisar ett negativt 
resultat. Resultatet beror bland annat 
på pausade ESF-projekt samt att 
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projekt har fått avslutas i förtid och 
erhållna projektmedel ska återbetalas.  

 Försörjningsstöd har ökade kostnader 
och vilket främst beror på en högre 
kostnad per hushåll. Antalet hushåll 
har under året minskat från 347 vid 
årets början till 318 i augusti. 

 Verksamheterna introduktion och 
ensamkommande påvisar båda ett 
underskott och här beror utfallet 
främst på minskade  bidrag från 
Migrationsverket.  

 
 
Finansförvaltning, +51,4 mnkr  
Finansförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse är +51,4 mnkr och har förbättrats med 
+33,0 mnkr i jämförelse med prognosen i april. 
 
Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har positiv helårsavvikelse på +30,4 
mnkr enligt den senaste prognosen från SKR 2020-08-24 och detta är en ökning med +29 
mnkr i jämförelse med prognosen i april. 
 
I helårsprognosen ingår ersättning för sjuklönekostnader april-september och nedsättning för 
arbetsgivaravgifter mars-juni samt uppskattat bidrag för merkostnader med anledning av 
Covid-19. 
 
Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, enligt beslut i KF § 6 2020-02-17, 
innebär högre finansiella intäkter. Överskottsutdelningen från Kommuninvest blir lägre än 
budgeterat. 
 
Negativ budgetavvikelse för nedskrivning av Mörrums skola på -1,0 mnkr på grund av rivning 
vid byggnation av ny F6 skola och nedskrivning av Åryds skola (Åryd 2:1) enligt beslut om 
överlåtelse -0,4 mnkr. Försäljning av mark uppgår till +3,9 mnkr och försäljning av 
fordon/maskiner uppgår till +0,4 mnkr. 
 

Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå 
utvecklingen under rapportperioden 
 

Budgeterade effektiviseringar, satsningar samt förändringar under året 
I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, effektiviseringskrav och särskilda 
satsningar samt tilläggsanslag (TA) under året. I driftbudgeten ovan ingår således de 
effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag som beslutats i samband med budgeten eller 
tillkommit under året. 
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Effektiviseringar i budget 2020 
I driftbudgeten för 2020 ingår effektiviseringar med 30 mnkr som fördelats med 3 mnkr 
Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 
2 mnkr samt Omsorgsnämnd 9 mnkr.  
 

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

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

Teknisk justering nya reglementen UN, KN och TFN 2020 
Kommunfullmäktige beslutade om nya reglementen för Utbildningsnämnden, Kulturnämnden 
och Teknik- och fritidsnämnden i slutet av 2019 att gälla från och med den 1 januari 2020. 
Musikskolan flyttades från Utbildningsnämnden till Kulturnämnden och Fritidsgårdarna 
flyttades från Utbildningsnämnden till Teknik- och fritidsnämnden. Därmed följde 
effektiviseringskravet för berörda verksamheter med till nya nämnder. 
 
Nettoeffekten av effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag blir därmed +9 mnkr för 
Kommunstyrelsen, +7 mnkr för Utbildningsnämnden och -1 mnkr för Kulturnämnden samt  
+/- 0 mnkr för Teknik- och fritidsnämnden. 
 

Vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans 2020 
Förutsättningarna för att nå en budget i balans är att styrelse och nämnder kan verkställa 
beslutade effektiviseringar, ta hand om obalanser inom budgetramen och skapa utrymme för 
volymökningar/prisjusteringar under innevarande år.  Alternativt beslutas om tilläggsbudget.  
 
Beslutade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr och satsningar 10 mnkr. Obalanser från 
föregående år uppgår till -43 mnkr och förändringar under innevarande år beräknas uppgå till 
-45,7 mnkr. Sammantaget finns det ett anpassningsbehov på -108,7 mnkr i nämnderna, 
vilket dämpats till -73,7 mnkr sedan tilläggsanslag tillskjutits på 35 mnkr.  
 

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget 
2020

KF § 159 
190923

Varav 
effektiviseringar

Varav 
satsningar

Tekn just nya 
reglementen 
UN/KN/TFN 

2020

TA 
reviderad 

budget 2020
KF § 35
200427

Budget- 
förändringar 
exkl tekn just

2020

Kommunfullmäktige -2 0 0
Överförmyndarnämnd -3 0 0
Kommunrevision -1 0 0
Kommunstyrelse -176 3 -12 -9
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN) -586 12 2 -21 -7
Gymnasienämnd -154 3 -3 0
Kulturnämnd -25 1 1 1
Teknik- och fritidsnämnd -82 2 1 -2 0
Byggnadsnämnd -6 0 0
Omsorgsnämnd -444 9 9
Nämnden för Arbete och Välfärd -358 0 -10 -10
Summa nämnder -1 836 30 -10 0 -35 -15
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Samtliga nämnder med obalanser arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans, vilka 
redovisas löpande till nämnder och styrelse. Trots detta arbete blir nettoeffekten av åtgärder 
och volymförändringar negativ, d v s volymförändringarna ökar successivt och åtgärderna får 
endast en dämpande effekt på resultatet.            
 

Förändrade budgetramar under året 

 
 
Utöver tilläggsanslag på 35 mnkr i reviderad budget 2020 har tekniska justeringar gjorts på 
55 mnkr för löneökningar, PO-höjning och kapitalkostnader mm. 
 

Investeringsredovisning  
 

Investeringsredovisning per nämnd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget 
2020

KF § 159 
190923

Löne- 
ökning  

2019

Övriga
tekn
 just
2020

Tekn just nya 
reglementen 
UN/KN/TFN 

2020

PO-
höjning 

2020

Tekn just 
flytt av KS 

och KF 
anslag till ff 

2020

Tekn just 
KS anslag 
till ff större 

inv
Ny F6 
skola 

Mörrum

Tekn just 
kapital-

kostnader 
2020

TA 
reviderad 

budget 
2020

KF § 35
200427

Ny 
budget 

2020

Kommunfullmäktige -2 0 0 -1 -3
Överförmyndarnämnd -3 0 0 -3
Kommunrevision -1 0 -1
Kommunstyrelse -176 -7 -2 -1 -4 9 -12 -194
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN) -586 -16 1 -140 -4 -4 0 -21 -769
Gymnasienämnd -154 -4 1 157 0
Kulturnämnd -25 0 0 -8 0 0 -33
Teknik- och fritidsnämnd -82 -1 0 -9 0 1 -2 -93
Byggnadsnämnd -6 0 0 0 -7
Omsorgsnämnd -444 -10 8 -3 0 -448
Nämnden för Arbete och Välfärd -358 -7 -7 -2 0 -374
Summa nämnder -1 836 -46 0 0 -11 -5 -4 10 -35 -1 926

Mnkr Delår
Utfall Budget Prognos Prognos

Nämnder 200831 2020 2020 avvikelse
Kommunstyrelse -85 -261 -243 18
Utbildningsnämnd -7 -14 -13 1
Kulturnämnd -1 -2 -2 0
Teknik- och fritidsnämnd -6 -15 -15 0
Omsorgsnämnd -1 -4 -4 0
Nämnd för Arbete och Välfärd -1 -4 -4 0

TOTALT -102 -299 -280 19

Helår
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Investeringsredovisning per verksamhet  
 

 
 

Kommentarer 
Årets investeringar beräknas uppgå till 280 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än den budgeterade 
nivån på 299 tkr och motsvarar en genomförandegrad på 94 procent. Det är framförallt 
kommunstyrelsen som har avvikelser på större projekt p g a tidsförskjutningar i byggnationer 
och exploateringar. Den största osäkerheten är om ersättningen på 24,4 mnkr för Duveryd 
5:1 erläggs i år eller om detta sker nästa år. 
 
Verksamhet Avvikelse Kommentarer 
Exploatering näringsliv 
 

+3,8 mnkr Karlshamnsfastigheter är försenad med 
byggnationen av etapp 5 och därmed 
försenas även kommunens del för Östra 
Piren. Detaljplanen för Västerport har 
kommit igång snabbare än beräknat och 
därför blir det något högre kostnader i år. 

Exploatering bostäder 
 

+3,3 mnkr Stärnö Sjöstad har positiv helårsprognos  
på arbetet med detaljplan, bidrags- 
ansökan och sanering. Guöplatån har 
inga kostnader för utbyggnad 2020. 
Flygfältet i Asarum har lägre kostnader 
för entreprenaden, men tomt- 
försäljningen är framskjuten till 2021. 
Försäljning kvarteret Älgen sker 2021. 

Markförvärv 
 

+/-0 mnkr Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs efter 
att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. 
Detta sker som tidigast i december. 

Infrastruktur -0,1 mnkr Järnvägsanläggning i Stilleryd 
(funktionsutredning) belastas även med 
framtagning av FFU för spår 1 och 2 
samt behovsutredning 2020. Allmän 
parkering vid Prinsgatan projekteras och 
upphandlas av entreprenör 2020. 

Pedagogisk verksamhet +5,0 mnkr Köket på Möllegårdens skola har fått 
problem i projektet som gör att det drar 
ut på tiden och färdigställs 2021. 

Mnkr Delår
Utfall Budget Prognos Prognos

Verksamheter 200831 2020 2020 avvikelse
Exploatering näringsliv -1 -6 -2 4
Exploatering bostäder 2 -12 -8 3
Markförvärv 0 -26 -26 0
Infrastruktur -8 -33 -33 0
Pedagogisk verksamhet -31 -89 -84 5
Vård omsorg -3 -18 -15 4
Fritid och kultur -50 -83 -78 4
Övrig verksamhet -10 -33 -34 -1

TOTALT -102 -299 -280 19

Helår
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Tillbyggnad och renovering av Svängsta 
förskola pågår men är försenat p g a 
större behov av platser och möjlighet att 
bygga till fler avdelningar. Detta kommer 
även leda till en fördyring av projektet 
som ännu inte är beslutad. IT-
utvecklingsbudgeten för förskola och 
grundskola kommer inte att förbruka att 
alla medel under 2020. Kostnaden per 
chromebook-enhet har minskat då nytt 
avtal med bättre villkor tecknats. 

Vård omsorg +3,5 mnkr Entreprenaden för LSS-boende Korta 
vägen är upphandlad och byggnationen 
påbörjas 2020 och färdigställs 2021.  

Fritid och kultur +4,4 mnkr Avtal är tecknat med entreprenör för 
byggnation av Asarums IP. Projektet är 
försenat  och budgeten för 2021 behöver 
utökas med 5 mnkr. 

Övrig verksamhet -1,3 mnkr Projektering av ny brandstation pågår 
och det finns ingen budget för projektet.  
Utveckling av torget pågår och årets 
prognos har positiv budgetavvikelse.  
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Balansräkning  
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NOTER  

NOT 1 Redovisningsprinciper 
För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2019 sidan 64-67. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med årsredovisningen för 2019. 
 
Periodisering generella stadsbidrag 
Beslutade generella statsbidrag under 2020 är periodiserade med 8/12 i utfallet oavsett tidpunkten för besluten. Aviserat 
kompensation för ändrad regel om periodiseringsfond uppgår enligt prognos till 5,6 mnkr för 2019-2020 men är inte medtagen i 
utfallet då det förväntas beslutas först under hösten 2020. 
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