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Förvaltningsberättelse 
 

Sammanfattning  
Det finns mycket som utvecklats positivt för Karlshamns kommun. För verksamheterna 

inom utbildning har elevernas resultat i skolan förbättrats och utbildningsnämnden har nått 

budget i balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 

kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, att utveckla 

framtidens boende samt att hålla en budget i balans även om/när de riktade statsbidragen 

faller bort. I verksamheterna för arbete och välfärd har försörjningsstöden minskat i antal 

och antalet placeringar inom barn och familj har stabiliserats. Inom stöd och service i 

kommunstyrelseförvaltningen fortsätter arbetet med näringslivsfrågor, samhällsutveckling, 

folkhälsa, krisledning, inköpsprocess, utveckling av infrastruktur, digitalisering, hållbarhet 

osv. I folkhälsoarbetet har i flera delar utvecklats positivt och kommunen har bland annat en 

tio i topplacering gällande arbetet med våld i nära relationer. Vidare toppar Karlshamn 

tillväxtindex i Blekinge och fortsätter sitt strategiska arbete med tillväxten utifrån 

möjligheterna att bli ett av landets betydelsefulla logistikcentrum med hamn och 

järnvägsförbindelse. Vidare kan kommunen vara stolt över det faktum att vara först i 

Blekinge med 100 procent täckning av fiber till alla permanentbostäder och företag med 

avtal om fiber.     

 

Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när demografin förändras. Verksamheterna 

ska kunna ta emot ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt 

begränsat de kommande åren.  Den löpande verksamheten är inne i en fas med 

anpassningskrav för att kommunen ska nå en god finansiell och ekonomisk hushållning, där 

överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjligt.  

 

Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra måluppfyllelse. 

Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en förhållandevis, 

och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och 

kvalitet.  

 

För kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg mot god. 

Det finns en variation i måluppfyllelse för bolag och nämnder, där två bolag har negativa 

ekonomiska resultat som påverkar totalbedömningen för kommunkoncernen.  

 

Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning 

utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med det ekonomiska 

resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller kommunens långsiktiga 

ekonomi och finansiella resultat.  
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Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse *  

Karlshamn tar ansvar 

för morgondagens 

samhälle 

Måluppfyllelsen är inte total men på väg mot god. Flera 

av nämndernas indikatorer pekar på en positiv utveckling. 

Organisationen har ett genomgående hållbarhetsfokus i 

sina verksamheter som bidrar till ökad 

kommunövergripande måluppfyllelse 

 

Karlshamn erbjuder 

kunskap och bildning 

genom hela livet 

Måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god och flera 

indikatorer visar på en positiv utveckling. Förbättrade 

resultat ses inom utbildningsförvaltningen 

 

Karlshamn ger 

utrymme för hållbar 

utveckling och 

entreprenörskap 

Måluppfyllelsen är på gränsen till god. Arbetet med 

hållbar utveckling har tagit fart och blivit en naturlig del i 

det dagliga arbetet. 

 

Karlshamn är en plats 

för trygghet och 

livskvalitet 

En god måluppfyllelse. Trygga bostäder och 

bostadsområden samt väl fungerande förenings- och 

friluftsliv bidrar till måluppfyllelsen. 

 

Karlshamns kommun 

är en effektiv och 

innovativ organisation 

Kommunen har en utmaning i den ekonomiska 

utvecklingen de kommande åren men 

sammanfattningsvis kan ändå måluppfyllelsen betecknas 

som god inom vissa områden och på god väg inom vissa. 

Det finns osäkerheter i bedömningen när det gäller 

långsiktigt hållbar ekonomi. När det gäller både sjuktal 

och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att 

måluppfyllelsen ska kunna sägas vara god. En positiv 

effekt av Covid-19 är att organisationen hittat mer 

effektiva arbetssätt och att samarbete och flexibilitet har 

ökat. 

 

* Se även avsnitt om bedömning av resultat och måluppfyllelse av KF:s inriktningsmål från 

sidan 44. 

 

Det finansiella målet om en soliditet på i genomsnitt 60 procent på en 5 årsperiod uppnås, 

medan det finansiella målet om att resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av summan 

av skatte- och bidragsintäkter över en femårsperiod inte kan uppnås riktigt ännu. För det 

enskilda året nås målet gällande överskott med 2,6 procent. Karlshamns kommun har en 

relativt god soliditet i förhållande till andra kommuner och är på god väg mot en effektivare 

verksamhet med budget i balans.    

 

Kommunkoncernen fokuserar på hållbarhet vilket är tydligt genomgående i samtliga 

verksamheter. Energibesparande investeringar pågår inom kommunkoncernen och vid 

investeringar och upphandlingar ställer kommunen tydliga krav på ekologisk och social 

hållbarhet. Som exempel kan nämnas förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning 

och solceller. Karlshamnsbostäder samarbetar med kommunen och föreningar kring 

mångfald, inkludering och ökad integration. Medvetet arbete sker för att gå från 

försörjningsstöd till egenförsörjning. Inom omsorgens verksamheter sker ett samarbete 

inom Blekinge kring omställning till god och nära vård.  
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Blekinge och Karlshamn har fram till halva hösten varit relativt förskonade från pandemin i 

förhållande till riket. Därefter tog smittspridningen fart och det har varit en stor allmän 

smittspridning i Blekinge. 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 tid framöver. Allas insatser har varit och är fortsatt mycket viktiga. I bolagen Karlshamns 

Hamn AB och Kreativum i Blekinge AB:s har verksamheten påverkats märkbart, där 

Kreativum endast kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet till 10 procent av det normala.   

 

Positiva effekter av pandemin är att många människor valt att satsa på byggnation på 

hemmaplan. Om-, till- och nybyggnad har medfört högre intäkter och skapat förutsättningar 

för ökat antal kommuninvånare. Fler digitala lösningar har implementerats och möjligheter 

till distansarbete har gett utrymme för medarbetarna att arbeta mer flexibelt.   

 

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler 

timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och 

kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal.  

 
Kommunens verksamhet lämnar ett resultat på + 55 mnkr och kommunkoncernen redovisar 

+ 28 mnkr i sin helhet för år 2021. I den kommunala verksamheten har arbetet med 

anpassningar varit positivt för det ekonomiska resultatet men intensivt för verksamheterna. 

Verksamheter har ställt om, trots pandemi, och organisationen arbetar för att bli effektivare 

även under år 2022. Riktade statsbidrag har tillförts kommunen och underlättat den 

ekonomiska utmaningen i omsorgen och för utbildningsförvaltningen. Pensionskostnaderna 

har varit lägre, sjuklöneersättning har tillkommit löpande och skatteunderlaget har varit 

högre än förväntat. I kommunens resultat finns en avsättning för sanering av deponi samt 

ett aktieägartillskott med anknytning till byggnationen av etapp 5 på Piren. För 

kommunkoncernen är resultatet lägre än väntat. Avvikelsen beror på att det skett en 

nedskrivning i nybyggnationen på Piren som belastar resultatet för Karlshamnsfastigheter. 

Övriga bolag har resultat i nivå med tidigare år.  

 

Årets stora investeringar har varit Mörrumsskola, Emigranten etapp 5, markförvärv 

Duveryd, LSS-boende Korta vägen, Möllebacken, Torgpaviljongen, RoRo-projektet, 

Väggabadets 50-metersbassäng och utomhusdel, Asarums idrottsplats, utbyte 

belysningsarmaturer till LED samt exploateringar av framtida bostadsområden och 

exploateringar för näringslivssatsningar.  

 

Utmaningar och möjligheter inför 2022 är mycket osäkert med hänsyn till den rådande 

situationen som nu uppstått i Ukraina. Att ta hand om medarbetare och organisation efter 

pandemin fanns i planeringen, men möjligheterna kan komma att begränsas. 

Verksamheten kan komma att behöva ställa om till den nya situationen i Östeuropa. Men i 

första hand planerades en återgång till det nya efter pandemin, att behålla de nya 

arbetssätt som varit bra för medarbetare och organisation, att fortsätta effektivisera 

verksamheten och att arbeta med de mål som stått tillbaka under pandemin. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  
 

 

 
 

1) 2019: Skatteväxling kollektivtrafik -45 öre 

2021: Skattehöjning +57 öre 

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

3) Kommunkoncernen inkluderar förutom Kommunen även koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB samt 50 procent utav Västblekinge Miljö 

AB. 
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Kommunkoncernen (organisation) 
 

Karlshamns kommun har 8 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision och 

kommunens verksamheter är indelade i fyra förvaltningar. Utbildningsnämnden servas av 

utbildningsförvaltningen, omsorgsnämnden av omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 

arbete och välfärd och kommunstyrelseförvaltningen arbetar mot övriga nämnder. 

 

Inför 2021 slogs tidigare samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna ihop till 

kommunstyrelseförvaltningen. 2021-06-01 avslutades nämnden för arbete och välfärd och 

verksamhetsområdena gick in under omsorgsnämndens ansvarsområde. Från och med 

2022-01-01 ändras omsorgsnämnden till socialnämnden. Omsorgsförvaltningen och 

förvaltningen för arbete och välfärd slås samtidigt ihop till socialförvaltningen 

 

Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och 

Karlskrona gått samman i ett gemensamt kansli med placering i Ronneby kommun. Under 

2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett nytt avtal för en gemensam 

överförmyndarnämnd från 2023. 

 

I kommunkoncernen ingår Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen 

Karlshamn Energi AB inklusive Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi 

Vatten AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inklusive Karlshamn 

Kombiterminal AB, Kreativum i Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB. Koncernen 

Stadsvapnet i Karlshamn AB bildades 1997 och ägs till 100 procent av Karlshamns 

Kommun. I kommunkoncernen ingår även delägda Västblekinge Miljö AB. Samtliga bolag 

har sina säten i Karlshamn. 

 

Från och med 1 juli har Kreativum tagit över ansvaret för innehållet i Ihre natur och 

kulturskola från Utbildningsförvaltningen. 

 

Tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommun äger kommunen del i följande 

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

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

konsoliderats i den sammanställda redovisningen men ingår i kommunkoncernen.  
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Nämnd Verksamhet Privata utförare 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och kommunala bolags verksamhet. 
 

 

Nämnden för arbete och 
välfärd 

Nämnden ansvarade till och med 31 maj för:                                                                                   
Utredning och beslut, barn och familj samt 
öppenvård barn och familj och familjehem.                                                                                 
Utredning och beslut, vuxna och öppen vård 
vuxna.  
Socialpsykiatri.                                                                                                           
Arbetsmarknad, försörjningsstöd och 
introduktion.                                                                
LSS, utredning och beslut samt insatser till 
människor med funktionshinder. Förvaltningen 
Arbete och Välfärd omorganiserades 1 maj och 
nämnden för Arbete och välfärd upphörde 1 juni. 
Nämndens ansvarsområde inkluderades i 
Omsorgsnämnden 
 

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

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för stöd i ordinärt och särskilt 
boende inom äldreomsorg, myndighet och resurs 
samt hälso- och sjukvård. Se ovan angående 
utökat ansvarsområde för verksamhetsområdet 
Arbete och Välfärd. 
 

Karlshamns kommun 
tillämpar inte Lagen om 
Valfrihet (LOV) 
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Nämnd Verksamhet Privata utförare 

Utbildningsnämnden Nämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och Lärcentrum. 
 
Från och med 1 juli ansvarar Kreativum för 
innehållet i Ihre natur- och kulturskola. 

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

Kulturnämnden Nämnden ansvarar för kommunens kultur, 
bibliotek och musikskola 

 

Teknik- och 
fritidsnämnden 

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

 

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

 

Överförmyndarnämnden Nämnden ansvarar för: 
Tillsyn, utbildning och rekrytering av god man, 
förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). 
Förordnande av tillfällig ställföreträdare samt att 
utreda behov av ställföreträdare. Från och med 
2021 har de tre kommunerna Karlshamn, 
Ronneby och Karlskrona slagits samman 
överförmyndarverksamheten som 
samlokaliserats i Ronneby. 

 

Valnämnden Nämnden ansvarar för att genomföra 
lagstadgade val. 

 

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

 

 

Bolag Verksamhet 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

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

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

Karlshamn Energi AB  
(KEAB) 

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

Karlshamn Hamn AB 
(Hamnen) 

Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn 
Tank Storage (ägs till 50 procent av Karlshamns Hamn AB samt 50 procent 
av Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn Kombiterminal AB (ägs till 
100 procent). Bolagets affärsidé är att erbjuda kundanpassade 
helhetslösningar inom området hamn, terminal och transporttjänster. Detta 
på ett sätt som ger långsiktig god lönsamhet och gynnar utvecklingen i 
regionen. Visionen är att vara en betydande logistiknod i Södra 
Östersjöområdet. Företaget har sin största och mest betydelsefulla 
verksamhet inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter samt 
enhetsgods (RoRo och container). 

Karlshamnsbostäder AB 
(KABO) 

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

Kreativum i Blekinge AB 
(Kreativum) 

Bolaget bedriver science center-verksamhet vilket innebär utbildning och 
utställningsverksamhet där bolaget stimulerar nyfikenhet och utvecklar 
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och 
entreprenörskap. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra 
samhällsutvecklande intressenter. Från och med 1 juli även ansvar för 
innehållet i Ihre natur- och kulturskola som tidigare bedrevs av 
utbildningsförvaltningen. 

Västblekinge Miljö AB 
(VMAB) 

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

verksamhetsåret  
 

Påverkan av Covid-19 
Blekinge har haft relativt få fall av Covid-19 i förhållande till riket även om antalet fall ökat 

kraftigt i slutet av året. Under senare delen av hösten 2021 har det varit stor allmän 

smittspridning i Blekinge, framför allt i Karlshamn och Karlskrona. 

 

 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2022-01-13 

 

Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits på framtiden, 

tillsyner har behovsanpassats och så vidare. Förebyggande arbete med smittskydd, 

utbildning, information, lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det 

vardagliga arbetet.     

 

Tack vare möjligheten att få fram skyddande vaccin och att en stor andel av befolkningen 

utnyttjat möjligheten att vaccinera sig spås en ekonomisk återhämtning och konjunktur-

uppgång som enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) förväntas hämta hem tidigare 

nedgång betydligt snabbare än förväntat. Trots detta kvarstår restriktioner under året och 

kampen mot pandemin är långt ifrån över. Bedömningen är att det kommer att ta flera år 

innan arbetsmarknaden återhämtat sig. 

 

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de kommunala verksamheterna. 

Flera verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader 

för personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika 

insatser och kommunstyrelseförvaltningen 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. 
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Nettoeffekten av ersättningar och utökade kostnader är hittills positiv för de kommunala 

verksamheterna. 

 

Omsorgsverksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med trygg och säker vård och 

omsorg för brukare/ patienter. Det handlar främst om förebyggande insatser varav många 

påbörjades redan under 2020. Arbetet har visat sig vara mycket effektivt och endast ett 

fåtal brukare/ patienter har varit smittade. I takt med att brukare och personal vaccinerats 

har andelen smittade patienter helt reducerats. Inga brister i verksamhetens agerande har 

framkommit vad gäller spridning av smitta mellan brukare/ personal. 

 

Pandemin har ställt nya krav på samtliga delar inom utbildningsverksamheten, ett antal 

processer är försenade eller har skjutits fram. Bedömningen är ändå att omställningen gått 

relativt bra utifrån givna förutsättningar. Digitaliseringen har tagit språng både vad gäller 

pedagogiskt och administrativt perspektiv.  

 

Många människor har valt att satsa på byggnation på hemmaplan vilket märks tydligt inom 

byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

 

Under hösten öppnades bibliotekslokalerna upp och verksamheten har kunnat bedrivas på 

smittsäkert sätt.  

 

Fritidsgårdarna har bedrivit sin verksamhet i fälttjänst för att fortsatt kunna erbjuda 

vuxenstöd och vuxennärvaro samt digital närvaro. Bedömningen är att det kommer att ta 

lång tid för föreningslivet att återhämta sig. Det har märkts ett ökat tryck med fler besökare i 

naturområden och på badplatserna samt efterfrågan på båtplatser. 

 

I november 2021 aktiverade kommundirektören åter krisledningsstaben till följd av Covid-

19. Samtidigt aktiverades även Krisledningsnämnden. 

 

Till följd av digital undervisning har Karlshamnsbostäder AB hyrt ut färre studentlägenheter. 

Servicen till hyresgästerna har varit sämre då det delar av året inte åtgärdats enklare fel i 

lägenheterna och inte genomförts fysiska visningar. Kontoret har varit helt stängt för besök. 

Tillvalsbeställningar har inte tagits emot och väldigt lite inre underhåll har utförts. Återgång 

till mer normala rutiner skedde från halvårsskiftet. 

 

Karlshamn Energi har påverkats bland annat genom att arbete som utförs i 

kundanläggningar såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbeten med mera 

senarelagts i perioder under året. 

 

Karlshamnsfastigheter AB har till följd av pandemin lämnat uppskov med hyran till vissa 

hyresgäster. 

 

För Hamnen har året präglats av pandemin med en högre sjukfrånvaro som följd.  

 

Kreativums verksamhet har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin. På 

grund av regler, rekommendationer och restriktioner har Kreativum bara kunnat erbjuda 

verksamhet motsvarande cirka 10 procent av det normala.  
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Kommunen 
Ett stort fokus på budget har präglat 2021 och planperioden 2022-2024. Nämnderna har 

arbetat aktivt med olika anpassningsåtgärder för nå budget i balans för 2021, men också i 

ett längre perspektiv. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt är en utmaning som 

tar tid.  

 

Vissa delar av kommunen har även under 2021 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. 

 

Digitalisering kommunen 

Den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån verksamhets-, administrativt- 

och ett medborgarperspektiv. Digitala e-tjänster för att underlätta både för kommunens 

medborgare och personal har utvecklats och skapats under året.  

 

Följande e-tjänster är några av dem som tagits i bruk under 2021. Ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag, fondansökan, dödsboanmälan, ansökan om bistånd enligt 

socialtjänstlagen, månadsrapporter till kontaktpersoner inom omsorgens verksamhet, 

ansökan om särskilda insatser enligt LSS, ansökan om bygglov. Integration mellan 

Wordpress och GIS-kartfunktion, vilket är en digital tjänst för att uppmuntra till aktiv fritid 

samt för att möta medborgares krav på högre tillgänglighet, har genomförts. Kommunen 

samverkar med besöksnäringen och andra aktörer för att skapa flera lokala 

informationsplatser för turister och besökare. 

 

Genom att ställa om musikskolans verksamhet till digital undervisning istället för att ställa in 

har musikskolan kunnat bredda utbudet. Exempelvis digital musikproduktion och 

musikskapande, satsa på nya målgrupper samt bidragit till folkhälsan för barn och unga. 

 

Andelen inkommande elektroniska fakturor, e-fakturor, uppgår till 91 procent av det totala 

inkommande fakturaflödet. Kommunen erbjuder sedan många år e-faktura till dem som 

nyttjar kommunala tjänster. 

 

Under hösten har arbetet med införande av digitala tidrapporter att påbörjats inom tekniska 

verksamheten. Satsningen innebär effektivare arbetsflöde för både chefer, medarbetare 

och administrativ personal.  

 

Inom utbildningsförvaltningen har den digitala kompetensen ökat markant bland såväl 

lärare som elever och blivit ett viktigt medel för elever med hög frånvaro. Digitaliseringen 

har även bidragit till utveckling av metoder för att ge elever extra anpassning och särskilt 

stöd.  

 

Distansarbete kommer troligen att bestå till viss del även efter det verksamheten återgått till 

normalläge vilket kan innebära effektivare utnyttjande av kontorslokaler. Det är dock alltid 

verksamhetens behov som avgör när distansarbete är möjligt. Digitala möten och 

utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks då det är ett 

tids- och kostnadseffektivt val.  
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Bolagen 
Karlshamn Energi är nu i slutfasen i utbyggnaden av bredband. Det innebär att samtliga av 

kommunens permanentboende nu har möjlighet till uppkoppling. Inom VA har flera 

förbättringsprojekt påbörjats. Som exempel kan nämnas uppgradering av styrning på 

Sternö Reningsverk och ombyggnad av flera viktiga pumpstationer. 

 

Området solceller och laddboxar för privatpersoner och företag växer snabbt. Inom Värme 

har projektet installation av ny panna i bio-olja för Norra nätet påbörjats.  

 

Karlshamnsbostäder undersöker möjligheten att bygga i olika geografiska områden inom 

kommunen. Utgångspunkten är att stärka utvecklingsmöjligheten för landsbygden men 

även förtätningen/nyproduktion i stadskärnan ingår i planerna. 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.  

 

Volymmässigt utvecklas Karlshamns Hamn bra. Lönsamheten släpar dock i utveckling på 

grund av en stor investering som påverkar servicen.  

 

Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framför sig. Det befintliga fastighets-

beståndet åldras och kräver ökat underhåll vilket innebär behov av investeringar. Största 

utmaningen är dock vad som kommer att hända efter pandemin och hur arbetsplatserna 

kommer att utvecklas. Mer distansarbete påverkar behovet av kontorsytor. Projektet 

Emigranten riskerar att bli dyrare än de 430 mnkr som är beviljad borgensram. 

 

Kreativum har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin vilket hämmat 

möjligheten till intäkter. Utifrån den mängd besökare de kan ta emot har de haft en relativ 

hög beläggning kopplat till en populär dinosaurieutställning.  

 

Västblekinge Miljö AB har från och med 2021 en ny organisationsstruktur. Syftet är att 

tydliggöra kärnuppdraget, skapa förutsättningar för mer strategiskt arbete och samtidigt 

underlätta det operativa arbetet.  

 

Digitalisering bolagen 
Karlshamnsbostäder utvecklar sin digitala kompetens och fokuserar på att hitta digitala 

lösningar för att skapa effektivitet i verksamheten. Som exempel kan nämnas digital 

bokning av tvättider, digitala hyresavier och automatiserad visningsinbjudan till lägenheter. 

 

Karlshamnsfastigheter har påbörjat arbetet med att digitalisera lokaler och hyresavtal. 

 

Karlshamn Energi har genomfört ett omfattande förändringsarbete som avser digitalisering 

och nya system för fakturering, kundhantering och mätinsamling (VA). 

 

Västblekinge Miljö AB har fortsatt utveckla bolagets digitala närvaro på sociala medier som 

Instagram och LinkedIn. 
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Händelser av väsentlig betydelse efter 
verksamhetsårets slut 
Pandemin har fortsatt och smittspridningen ökat kring jul- och nyårshelgen men även in på 

nyåret. I samband med skolstarten i januari 2022 ökade smittspridningen markant vilket 

innebär att många barn och unga smittades och därmed även många nära anhöriga med 

ökad sjukfrånvaro som följd. Restriktionerna har av regeringen beslutats upphöra den 9 

februari med en förhoppning om den värsta smittspridningen då är över och att pandemin 

omklassificeras och inte längre betraktas som en samhällsfarlig sjukdom. 

  

I mitten av februari meddelade SKR en ny skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:06) som 

visar på en starkare utveckling än prognosen i december för åren 2021-2023 men svagare 

för 2024-2025. Sammantaget innebär det en högre slutnivå 2025. För 2021 beror 

förändringen på att lönesummans utveckling för 2021 blev starkare de sista månaderna än 

tidigare prognoser. Utvecklingen därefter beror på en starkare konjunkturutveckling. 

Bedömningen är också att inflationen faller tillbaka under senare delen av 2022 efter att ha 

drivits upp av höga energipriser i slutet av 2021. 

 

Generellt sett har elpriserna ökat kraftigt i landet och i synnerhet i södra Sverige i slutet av 

året men även efter årsskiftet. Den förväntade kostnadsminskningen i samband med utbyte 

till LED-belysning har inte uppnåtts med hänsyn till de ökade elpriserna. I övrigt har det inte 

påverkat kommunen märkbart då elpriserna enligt avtal är fasta.   

 

Även andra varor och tjänster har blivit dyrare vilket innebär ökade kostnader för bland 

annat livsmedel och drivmedel. 

 

Med tanke på vad som händer i omvärlden, bland annat Rysslands invasion av Ukraina, så 

behöver det finnas en beredskap för viss ökning av nyanlända samt flyktingar. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 

Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 

Omvärldsrisk 
Demografi och förändrad 
samt åldrande befolkning 

Ökade volymer och ökat tryck 
på omsorgsverksamheten. 
 
 
 
Förändrade volymer och 
förändring av trycket på 
förskola, grundskola och 
gymnasieskola 
 
Ökad försörjningsbörda då allt 
färre i arbetsför ålder ska 
försörja de som inte är i 
arbetsför ålder. 
Sjunkande skatteunderlag. 

Kommunen ska vara i fas med 
utvecklingen inom äldre-, LSS-
verksamheterna samt inom 
socialtjänsten. 
 
Planering av lokalbehov och 
kompetensförsörjning 
 
 
 
Aktivt arbete med intentionerna 
i visionen Karlshamn 50.000. 

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

Se kompetensförsörjning under 
verksamhetsrisk.  

Integration Lyckad integration är en 
förutsättning och en viktig 
faktor för att minska 
kompetensbristen  
som bedöms uppstå i offentlig 
sektor kommande år. 

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

Klimatanpassa samhället Under året har översvämningar 
med mera visat på behovet av 
att klimatanpassa samhället. 
Beräkningar visar på höga 
kostnader för att anpassa och 
ställa om. Ansvaret behöver 
tydliggöras. 

Arbete med att ta fram klimat- 
och energistrategi samt 
klimatanpassningsplan pågår 
och förväntas vara klar under 
2022.  
 
Arbetet med att ta fram en 
koldioxidbudget för det 
geografiska området 
Karlshamn pågår.  
 
Klimatfrågor, 
dagvattenhantering, 
strandskydd och 
jordbruksintresse påverkar 
planeringstakt och möjligheter. 

Verksamhetsrisk 
Kompetensförsörjning Svårigheter att rekrytera 

kompetent personal  
 

Aktivt arbete med kompetens-
försörjning och strategiska 
utvecklingsområden 

Finansiell risk 
Ränterisk Inom kommunkoncernen har  

räntebindningstiden förändrats 
och håller ett något lägre 
genomsnitt än tidigare på 3,4 
år. Andelen lån med rörlig 

Bedömning görs vid varje 
omsättning av lån samt 
nyupplåning så att det blir en 
balans på förfallotidpunkter 
samt bunden/ rörlig ränta. 
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ränta och förfall kortare än 1 år 
uppgår till 19 procent av totala 
låneskulden. Låg 
genomsnittsränta, 0,7 procent. 
 

Investeringsplaner tas fram för 
bolag och kommun. 

Finansieringsrisk, lån och 
borgen 

Kommunkoncernens låneskuld 
är relativt hög vilket är en 
riskfaktor vid bedömning av 
låneutrymme. Kommunens 
andel av lånen är låg men 
kommunen har ett stort 
borgensåtagande. 
 
 

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

Finansieringsrisk, statsbidrag Risk att en allt större andel av 
kärnverksamheten finansieras 
av statsbidrag. Utmaningen blir 
långsiktig finansiering av 
verksamhet genom att 
statsbidrag som möjliggör 
satsningar som ökar kvalitén 
och stärker personalen 
exempelvis inom omsorgens 
verksamheter snabbt kan 
förändras. Samtidigt svårt 
rekrytera personal till vård och 
omsorg. 

Detta är en angelägen fråga för 
SKR som sedan flera år tillbaka 
arbetar för att få till fler 
generella och färre riktade 
statsbidrag. 
 
För att få en effektivare 
användning av de offentliga 
medlen för välfärdstjänster 
behöver kommuner och 
landsting större handlings-
utrymme och mindre detalj - 
styrning. Samarbetet mellan 
staten och kommuner och 
landsting om hur de statliga 
bidragen kan utvecklas och 
utformas behöver därför bli 
väsentligt bättre. 

 

 

Omvärldsrisker   

Det mesta, både globalt och i Sverige, har präglats av smittspridningen av Covid-19 och det  

har stundtals svängt snabbt och tvingat fram nya sätt att anpassa sig, bedriva verksamhet  

och medfört en betydligt snabbare digitalisering än om pandemin inte kommit. 

Massvaccineringen som kom igång under året har bidragit till att minska de svåraste 

konsekvenserna och belastningen till följd av pandemin men trycket på verksamheterna har 

stundtals ändå varit högt. Den stora osäkerheten har inneburit svårigheter att planera 

långsiktigt vad gäller exempelvis verksamhet, bemanning, investeringar samt ta fram 

ekonomiska prognoser.  

 

Att klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan är ett område 

som är viktigt för att klara kommande års utmaningar. Myndigheternas krav vad gäller 

klimatrelaterade frågor, dagvattenhantering, hantering av jordbruksmark, strandskydd med 

mera skärps hela tiden och kommunens arbete med att ta fram en klimat- och 

energistrategi pågår. 

 

Andra områden är att ställa om välfärden med hjälp av modern teknik samt genomföra 

insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden och 

som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet och utanförskap. 
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Risk för ökad statlig styrning genom riktade statsbidrag vilket ofta resulterar i ökad 

administration, exempelvis dokumentation, och lägre produktivitet. Konsekvensen blir ofta 

mer fokus på uppföljning än utveckling av verksamheten med modern teknik och nya 

arbetsmetoder. 

 

Företagen i Karlshamns närhet är exportberoende och påverkas därför direkt och indirekt    

av tillväxten i omvärlden. För kommunens del märks detta genom ökad arbetslöshet vilket  

leder till ökat behov av försörjningsstöd och minskade skatteintäkter.   

 

Lyckad integration är en förutsättning och en viktig faktor för att minska kompetensbristen  

som bedöms uppstå i offentlig sektor kommande år. En annan positiv effekt är att det skulle  

innebära minskad kostnadsutveckling vad avser försörjningsstöd. Ett väl utvecklat  

samarbete mellan kommuner, regioner och stat är avgörande för att detta ska uppnås. 

 

Samtidigt finns det brist på arbetskraft inom andra områden. En högre andel äldre  

befolkning i Blekinge än genomsnittet i riket innebär ökat behov av personal inom denna  

verksamhet alternativt att utveckla arbetssätt och digitalisering. Andelen av    

befolkningen som är i arbetsför ålder krymper vilket innebär att försörjningsbördan ökar.  

Försörjningsbördan sätter befolkningen i relation till hur många som arbetar mellan 20-64 

år.  

 

För att upprätthålla den kommunala servicen beslutade kommunfullmäktige om en  

skattehöjning med 0,57 procentenheter från och med 2021 vilket ger cirka 40 miljoner  

kronor per år 2021-2023 i ökade skatteintäkter. 

 

Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Källa: SCB, statistiknyheter 2022-02-22 

 

Vid årsskiftet 2021/2022 var 10 452 326 personer folkbokförda i Sverige. Under året ökade 

befolkningen med 73 031 personer, en ökning med 0,7 procent. 2020 var det den lägsta 

folkökningen sedan 2005. År 2021 var folkökningen större än året före men fortfarande 

lägre än övriga år sedan 2005.  

 

Befolkningen i Sverige ökar dels för att det föds fler än det dör, men i än högre utsträckning 

eftersom fler invandrar än utvandrar.  

 

Under 2021 ökade folkmängden i 19 av 21 län och i 205 av landets 290 kommuner. Det är 

fler än 2020 då 17 län och 167 kommuner hade en folkökning. 

 

Två län hade en minskad folkmängd under år 2021. I Västernorrlands län minskade 

befolkningen med 361 personer och i Blekinge län minskade befolkningen med 119 

personer jämfört med föregående år. 

 

I 85 kommuner minskade folkmängden under år 2021. Det är 38 kommuner färre än 2020. 

Störst befolkningsminskning noterades i Lomma (-238) följt av Bengtsfors (-182), 

Karlshamn (-176) och Ronneby (-172).  
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Befolknings-
utveckling Blekinge 

2021 2020 
Förändring 

20-21 
Förändring 

% 
2019 2018 

Blekinge 158 937 159 056 -119 -0,07% 159 606 159 684 

Karlshamn 32 226 32 402 -176 -0,54 % 32 473 32 330 

Karlskrona 66 708 66 515 193 0,29% 66 622 66 675 

Olofström 13 263 13 311 -48 -0,36% 13 426 13 516 

Ronneby 29 200 29 372 -172 -0,59% 29 633 29 695 

Sölvesborg 17 540 17 456 84 0,48% 17 452 17 468 

 

Karlshamns 
utveckling 

2021 2020 2019 2018 2017 

Födelseöverskott -103 -96 -59 -79 -89 

Invandringsöverskott -1 68 88 203 277 

Inrikes 
flyttningsöverskott 

-156 -53 110 7 -130 

Justeringspost 84 10 4 -1 12 

Folkminskning 
/ökning 

-176 -71 143 130 70 
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Andelen personer med utländsk bakgrund var 18,4 procent i Karlshamn (18,1 procent 

2020) jämfört med 26,3 procent för riket (25,9 procent). Sett till totalbefolkningen var 

Karlshamn storleksmässigt på 82:a plats i landet, en försämring mot 2012-2020 då vi låg på 

81:a plats). 

 

Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män. 

För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män. 

 

Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,5 år jämfört med Blekinge 43,8 år och 41,6 år för 

riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,6 år och Karlskrona 

lägst med 42,4 år. Ronneby ligger på 44,0 år.  
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Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20 

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

procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (54 procent mot 58 

procent). 

  
Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer att öka. Invånarna 80 år 

och uppåt förväntas öka med ca 30 procent under de kommande 10 åren både lokalt och 

nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet och i början av 50-talet. Åtta 

procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har 

en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas enligt SKR öka efter år 

2020. 
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Arbetsmarknad 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2022-01-13 
 
7,3 procent, totalt 369 607 personer var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i 
januari månad 2022. Av dessa var 43 262 personer, 9,1 procent, i åldern 18-24 år. I takt 
med att restriktionerna har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. 
 

Vid utgången av 2021 fanns det 1 416 personer (2020: 1 682 personer) i öppen 

arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.  

 

 
 

Ungdomar har drabbats hårt av coronakrisen och gruppen stod för en stor andel av 

ökningen av arbetslösheten under våren 2020. Men från det att arbetslösheten kulminerade 

i juli 2020 har den minskat succesivt och färre ungdomar i Blekinge län var inskrivna som 

arbetslösa hos arbetsförmedlingen i december 2021 jämfört med före pandemin. Vid 

utgången av december fanns det 216 personer mellan 18-24 år i öppen arbetslöshet eller 

åtgärder i Karlshamn. 
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Bostadsmarknad 
Planering pågår för nya bostäder och bostadsområden såsom Stärnö sjöstad, Nya 

stationsstaden, Janneberg-Duveryd, Strömma och Hällaryd. Det har färdigställts ett 

flerfamiljshus av en privat entreprenör i Stationsområdet. 

 

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

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

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

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

         

 
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 

 

I Länsstyrelsens ”Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021” framkommer att 

Blekingekommunerna, förutom Olofström, bedömer att det finns ett underskott i 

kommunernas bostadsmarknadsläge:  

 

Hur bedömer kommunerna i Blekinge kommunens bostadsmarknadsläge januari 2021: 

 
Källa: Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021 

 

Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS nr: 2000:1383) följer att 

samtliga förekommande samhällsgruppers behov av ändamålsenliga bostäder i samhället 

ska beaktas i den kommunala planeringen. Kommunerna lyfter de mest utsatta grupperna 
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som de som är svårast att hitta/uppföra attraktiva boendeformer för, speciellt i mer 

attraktiva lägen. 

Ungdomar - Endast Olofströms kommun anger att det är balans på bostadsmarknaden för 

ungdomar mellan 19 och 25 år. 

Studenter - Situationen på bostadsmarknaden för studenter varierar i länet. I Olofström 

anger man att frågan inte är aktuell medan man i Karlshamn uppvisar ett överskott av 

bostäder. I länets övriga tre kommuner är det ett underskott på bostäder för studenter. 

Äldre - alla länets fem kommuner anger att de har balans. 

Personer med funktionsnedsättning - Ronneby och Sölvesborgs kommuner bedömer att 

det är balans på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som behöver 

särskilt boende. Karlskrona, Karlshamn och Olofström, bedömer dock att det är obalans i 

form av underskott. 

 

Betydande avtal och regelförändringar 
Från och med 1 januari 2021 skärptes kraven i Lagen om offentlig upphandling (LoU) 

gällande redovisning av statistik samt efterannonsering av upphandlingar även för mindre 

belopp. 

 

Riksdagen har beslutat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 

19–23 år under perioden januari 2021 till och med mars 2023. Nedsättningen har tillkommit 

för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att arbetsgivare skall behålla 

personal som är nyanställd. Sänkningen gäller för ersättningar som uppgår till högst 25 000 

kronor per månad, där arbetsgivaravgiften uppgår till 19,73 procent av lönesumman. Utöver 

kostnad för arbetsgivaravgift samt avtalsförsäkringar intjänas även avtalspension, vilket 

medför att PO totalt blir 25,45 procent. 

 

Under hösten 2021 kom ny lagändring vilket innebär att konverteringsregel till 

tillsvidareanställning sker redan vid 1 1/2 års anställning under en femårsperiod.  

 

Utredningen om en God Kommunal hushållning lämnades över till regeringen under hösten. 

Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta 

framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för effektiv 

ekonomistyrning i kommuner och regioner som ligger i linje med målen för den nationella 

finanspolitiken. Uppdraget har även bestått av att föreslå hur krav på god ekonomisk 

hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade. Utredningen föreslår att 

lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag som ska skapa förutsättningar för 

en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt 

tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad 

socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. 

Förslaget till en ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

 

Utredning om översyn av hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet har startat 

bland annat med syfte att klargöra om det går att förenkla systemet samt kommuners och 

regioners möjlighet att påverka den egna skattekraften.  
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Hållbarhet 
Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

 

Vid investeringar och upphandlingar ställer kommunen tydliga krav på ekologisk och social 

hållbarhet. Under en provperiod erbjuds företagare möjlighet att under ett bokat möte” låna 

en upphandlare” och få råd och information i upphandlingsfrågor. Hittills har ett företag hört 

av sig sedan starten för åtta månader sedan. 

 

Även Karlshamnsbostäder har genom sina upphandlingar möjlighet att påverka genom att 

ställa krav på ekologisk och social hållbarhet. 

 

Agenda 2030 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala målen för 

hållbar utveckling. 

 

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

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

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

 

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

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

resultat redovisas i bilaga. 

 

Arbetet med att integrera Agenda 2030 på ett tydligt sätt i styrningen kvarstår dock vilket 

kommer att förtydligas i nytt kommunprogram för 2023-2026. 

 

Social hållbarhet 
En viktig parameter i social hållbarhet är egenförsörjning. Antalet hushåll som får 

försörjningsstöd har minskat från 305 hushåll i januari till 288 hushåll vid årsskiftet vilket 

innebär att målet 10 procent årlig minskning av antalet hushåll som får försörjningsstöd  

uppnås. 

 

Det goda samarbetet med olika föreningar har utvecklats under pandemin och antalet 

besökare i våra naturområden har ökat. Kommunen har exempelvis vidareutvecklat 

konceptet fritidsbibblan vilket gjort det möjligt för fler medborgare att prova på olika sporter 

och naturupplevelser. Antalet fikaplatser har utökats inom olika områden.  

 

Arbetet med att HBTQ- certifiera nyckelpersoner inom kommunen har genomförts enligt 

plan. 

 

Omställningen till god och nära vård är en process som pågår i samverkan med regionen 

och övriga kommuner i Blekinge. Detta kommer ställa högre krav på kompetens och 

trenden pekar på ett utökat åtagande inom främst hemsjukvård och myndighetsutövning 

men också i hela omsorgsverksamheten. 
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Karlshamnsbostäder främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans 

med kommun och föreningar. Genom bo-inflytande 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.  

 

Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid: 

  
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 

 

  

 Källa: Kolada 
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Ekologisk hållbarhet 
Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår i samband med att leasingkontrakten går 

ut. Det föreligger dock nya förutsättningar då krisledningen ställt krav på att en andel 

fossilberoende bilar måste finnas kvar i händelse av krissituation. Det innebär att andelen 

fossilfria bilar inte kan öka. 

 

Arbetet pågår för att minska matsvinnet inom måltidsverksamheten. Under 2021 minskade 

matsvinnet vilket innebär att målet om en minskning med 20 procent jämfört med 

föregående år uppnåddes. 

 

Andelen ekologiska livsmedel har justerats ned av besparingsskäl. 

 

Energibesparande investeringar kopplat till ventilation och inomhusklimat pågår inom 

kommunens verksamhet. Vid planering och nybyggnation uppmuntras till ekologiskt 

hållbara miljöer. Ett exempel på detta är att förtäta istället för att bygga ut på ekologiskt 

känslig mark. 

 

Ökat antal strandskyddsdispenser talar tydligt om att det är havs- och sjönära boende 

människor föredrar. Samtidigt skärps myndigheternas krav vad gäller klimatrelaterade 

frågor, dagvattenhantering, hantering av jordbruksmark, strandskydd med mera hela tiden. 

Nya lagar och regler fördyrar och försvårar planprocessen på många sätt. 

 

Nybyggnation av torgpaviljongen har slutförts under sommaren och verksamhet i privat regi 

har startat. Delar av den gamla byggnaden bland annat trappa, kaklad vägg och källarplan 

har bevarats. 

 

Kreativum verkar för att öka kunskapen om hållbar utveckling genom att inspirera 

ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, 

entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling för att möta framtida 

samhällsutmaningar. 

 

För Karlshamnsfastigheter är energifrågan viktig och energibesparingsprojekt kommer att 

påbörjas. Fokus nu är att nybyggnationen av Emigranten (piren etapp 5) ska bli 

energieffektiv. Karlshamnsfastigheters fordon drivs fossilfritt. 

 

Karlshamn Energi arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av 

fjärrvärme genom att ersätta reservproduktionen baserad på fossila bränslen till främst 

bioolja men även genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell. 

 

Karlshamns Hamn arbetar aktivt med och utvecklar löpande sitt miljöarbete. Som exempel 

kan nämnas att en av de stora varorna de arbetar med kommer på tåg och skeppas ut på 

båt vilket miljömässigt är ett bra sätt att transportera varor på.  Mätetalet CO2 är viktigt att 

följa och förbättra. Ett kraftigt ökande behov av bogsering inverkar negativt på CO2 

utsläppen. LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen och satsning på 

solceller kommer att stå klart 2022.  
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Ekonomisk hållbarhet 
Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. 

Investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt 

eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan 

bli godkända för Kommuninvests gröna lån. Förutom miljönyttan innebär gröna lån bättre 

lånevillkor.  

 

Kommunen har fått gröna lån beviljade till sina energieffektiva satsningar på ny ishall och 

skola i Mörrum. Kommunens smarta energilösningar, bland annat genom återvinning av 

energi och satsningarna på solceller, påverkar såväl miljö som ekonomi positivt. 

 

Även Karlshamnsbostäder AB har blivit beviljade Lån för Social Hållbarhet på 60 mnkr för 
Fridhemsprojektet. Kommuninvest har uppmärksammat detta i sina kanaler och 
ekonomichefen kommer att delta på ett frukostmöte i mars.  

 

Verksamhetsrisker 
 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen 
Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på 

de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, ledarskap, arbetsinnehåll och 

anställningsvillkor. Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera 

verksamheter är högre än önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att 

möjliggöra hållbara chefsuppdrag. 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.  

 

Det kommer finnas stora utmaningar att rekrytera personal, framför allt med rätt kompetens, 

fram till 2035. Antal sökande till t ex vård och omsorgsprogrammen eller KomVux förväntas 

inte vara i nivå med det framtida behovet. En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en 

av de viktigaste frågorna för att säkerställa en god kvalitet i kommunens verksamheter.  

 

Följdeffekter av pandemin 
Det är viktigt att komma ihåg att det sannolikt finns stora eftersatta behov inom ett antal 

områden kommande år som visar sig först när pandemin avtar. 

 

Enligt Skolverkets enkätundersökning finns exempelvis indikationer om ökad psykisk 

ohälsa och utbildningstapp bland unga till följd av distansundervisning. De ekonomiska 

effekterna av detta är svåra att beräkna. I Karlshamn visar de första indikationerna på en 

inte alltför stor utbildningsskuld då resultaten i grundskola/ gymnasieskola följer tidigare 

trender. Elevernas måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolans nationella program 

har ökat.  

 

Ökad belastning på socialtjänsten till följd av att orosanmälningarna, våld i nära relationer, 

alkohol- och spelmissbruk har ökat under pandemin och till följd av ökad arbetslöshet. 
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Riktade statsbidrag  

Äldreomsorgen 

Riktade statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på hur de ska användas skapar osäkerhet 

och riskerar att försämra produktiviteten samtidigt som medel som ej används i 

äldreomsorgen under 2021 ska återbetalas. Under året har det varit en utmaning att förstå 

villkoren för nya statsbidrag för att kunna använda dem optimalt i verksamheten då villkoren 

ändrats eller krävt förtydligande. 

 
Utbildning  

Skolverket har under åren 2021-2023 beviljat riktade insatser för att stärka utbildningens 

kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska.  

Det finns dock en risk med att nämnden har en betydande del av sin verksamhet 

finansierad med statliga medel då dessa intäkter är osäkra och kan förändras mellan åren. 

 

Finansiella risker 
 

Kommunkoncernen 
Investeringstakten har varit hög under flera år inom kommunkoncernen. Bolagen som 

bedriver en betydande verksamhet, står fortfarande inför behovet av att göra investeringar 

för att kunna expandera och/eller bedriva en säker verksamhet. Låneutrymmet har efter 

flera år av hög investeringstakt blivit begränsat och för att kunna prioritera och skapa en 

helhet har riskanalyser implementerats för bolagen. För den kommunala verksamheten 

som från och med år 2022 är självfinansierande, används fortfarande grundläggande 

investeringskalkyler.  

 

Riskanalyserna som är implementerade i bolagskoncernen leder fram till olika 

prioriteringsnivåer och har kompletterande information gällande lönsamhetskalkyler med 

mera, för att göra arbetet på koncernivå hanterbart och överskådligt. Låneutrymmet har 

sedan beslut om investeringar och borgensramar utökats, då långivaren bedömer att 

kommunen har en bra riskspridning bland investeringarna, att det finns finansiella styrkor i 

bolagen, att den kommunala verksamhetens resultat utvecklas positivt och att det finns en 

självinsikt om det finansiella utrymmet behöver prioriteras.  

 

För kommunsektorn slutade pandemiåret 2020 med rekordstora ekonomiska resultat för 

många kommuner och trenden tycks bestå även för 2021. Kommande år prognostiseras en 

positiv skatteunderlagsutvecklingen. Dock kvarstår en osäkerhet baserat på att 

skatteunderlagsprognoserna svängt kraftigt under pandemin. Därtill kommer den rådande 

situationen i Östeuropa. Karlshamns kommun bör fullfölja arbetet med åtgärder, 

anpassningar och prioriteringar för att undvika ett sämre ekonomiskt läge. Det är viktigt att 

kommunen får en stabil och långsiktigt god och hållbar ekonomisk utveckling som möjliggör 

att framtida konjunktursvängningar och demografisk utveckling kan hanteras. 

 

Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling 

där pandemin har satt sina spår och där situationen i Östeuropa kan påverka. 

 

Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp gällande smittspridning men också av 

hur väl bolagets nya inriktning tas emot.    
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Karlshamnsfastigheter har under året beslutat att pausa byggnationen av projektet 

Emigranten. Projektets slutkostnad riskerar väsentligen att överstiga budget. 

 

Kommunen 
Arbetet med att sänka kostnadsnivån i de kommunala verksamheterna samt att sänka 

investeringsnivån genom omprioriteringar har fått effekt under 2021. Arbetet med att sänka 

kostnadsnivåerna har inneburit att flera verksamheter har färre medarbetare och att nya 

arbetssätt har implementerats. Den stora utmaningen under omställningen är att behålla 

kvaliteten och samtidigt tillgodose realistiska förväntningar från medarbetare och 

medborgare. Verksamheten har gjort en stor insats under 2021 som måste bibehållas 

under 2022.  

 

Känslighetsanalys 

 

Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr 

Skatteintäkter 1 procent 16 mnkr 

Förändring skatt       1 krona 70 mnkr 

Generella statsbidrag och utjämning 1 procent 5 mnkr 

Effekt på kommunens kostnader   

Löneökningar  1 procent 16 mnkr 

Räntekostnader 1 procent 0 mnkr på grund av 

bundna räntor 

Effekt på Kommunkoncernens kostnader   

Räntekostnader 1 procent 2,0 mnkr, ger dock ej 

helårseffekt på grund av 

merparten bundna räntor  

 

 

Likviditet och soliditet 

Kommunkoncernen 

Soliditeten i kommunkoncernen uppgick per 31 december 2021 till 22 procent vilket är en 

minskning jämfört med föregående år (24 procent). Soliditeten har påverkats av att 

investeringar i högre grad finansierats genom upplåning än eget kapital. Under 2021 finns 

även en nedskrivning i Karlshamnsfastigheter AB som påverkar soliditet i viss mån 

negativt. Soliditeten är lägre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för 

kommunkoncernen. 

 

Kommunen 

Kassalikviditeten i kommunen har nästan halverats 2021 jämfört med 2020 och uppgår till 

15,5 procent (28 procent). Trots en likviditet på under hundra procent bedöms den 

finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredställande men i längden inte hållbar. 

Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av 

semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det närmaste året.  
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten uppgick till 

58 procent 2021, vilket är en försämring jämfört med föregående år.  

 

Låneskuld och räntor 
Riksbanken har lämnat besked om att reporäntan troligen blir kvar på 0 i tre år vilket 

innebär fortsatt låga räntor vid upplåning. 

 
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 haft svaga ekonomiska resultat med följden att 

soliditeten har försämrats. Från och med år 2022 är kommunens investeringar 

självfinansierade.  

 
Kommunkoncernen 

Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 december 2021 till 3 392 mnkr vilket är 

en ökning med 353 mnkr under 2021. Låneportföljens status för kommunkoncernen ser ut 

enligt följande tabell:    

 
 

Låneportföljen är fördelad på följande bolag: 

 
 

 

Riskspridningen genom olika bindningstider ser ut enligt följande: 
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Kommunen 

Kommunens låneskuld uppgår till 300 mnkr per 2021-12-31 vilket är en ökning med 50 

mnkr sedan årsskiftet. Låneportföljens status för kommunen ser ut enligt följande tabell: 

 
 

Riskspridningen genom olika bindningstider ser ut enligt följande: 

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

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

får omsättas/ förfalla under ett och samma år.  

 
Två lån, totalt 100 mnkr, är så kallat gröna lån vilket innebär att de är kopplade till hållbara 

energieffektiva investeringar, Mörrumsskola samt Jössarinken. 
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Utrymmet för att investera beräknas förenklat som årets resultat + avskrivningar.  

Utifrån 2021 års resultat (+55 mnkr) och avskrivningar (110 mnkr) blir detta 165 mnkr. 

 

Borgensåtagande 
Vid årsskiftet var borgensåtagandet 3 089 mnkr vilket innebär att åtagandet ökat med 304 

mnkr sedan årsskiftet. Ökningen kan hänföras till de helägda bolagen.  

 

98 procent av borgensåtagandet avser kommunens helägda bolag vilket är oförändrat 

jämfört med föregående år. 

 

Såväl kommunen som de kommunala bolagen står inför stora aviserade investeringsbehov 

de närmaste åren. Prioritering har skett av det samlade investeringsbehovet inom 

kommunkoncernen för att anpassa de finansiella åtagandena de närmaste åren. 

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 
Kommunen 

Kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 707 mnkr (713 mnkr 2020-12-31). 

Kommunfullmäktige beslutade september 2000 att pensionsmedel tillsvidare till högsta 

möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 

pensionssparkonto.  

 

Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA pension. 

Försäkringspremierna faktureras löpande av KPA Pension. Ansvarsförbindelsen samt 

avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som uppgår till 24,26  procent 

av pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel. 

 

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

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

Denna avsättning samt ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 minskar 

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

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

inklusive särskild löneskatt. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda redovisas som en 

avsättning i balansräkningen.  

 

Den sammanlagda pensionskostnaden samt löneskatten uppgår till 127 mnkr 2021 jämfört 

med 131 mnkr under föregående räkenskapsår.  

 

Till följd av beslut om förändrat livslängdsantagande, RIPS21, (ökad medellivslängd främst 

bland män) har pensionsskulden räknats upp med i genomsnitt 3,1 procent för 

ansvarsförbindelsen och 5,4 procent för avsättningen. Försäkrat pensionsåtagande 

påverkas inte. 
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Pensionsförpliktelse, Kommunen 2021 2020 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen;     

 - Avsättning inklusive särskild löneskatt 6 6 

 - Avsättning inklusive särskild löneskatt för 
förtroendevalda 3 3 

 - Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 589 608 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 109 96 

Summa pensionsförpliktelser 707 713 

      

Förvaltade pensionsmedel     

Totalt pensionsförsäkringskapital KPA pensioner 131 118 

 - varav överskottsfond 1 1 

Summa förvaltade pensionsmedel 131 118 

      

Finansiering     

Återlånade medel 576 595 

Konsolideringsgrad 19% 17% 

 

KPAs analys av pensionsskulden per 2021-12-31, inklusive femårsprognos, visar att 

pensionsförpliktelsen inom linjen (ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt) som uppgår till 

589 mnkr i bokslutet prognostiseras att fortsatt minska med 24,7 mnkr under 2022 till 564 

mnkr. Femårsprognosen visar på fortsatt minskning till 487 mnkr år 2026 då det inte 

tillkommer några nya pensionstagare i denna pensionslösning. 

 

Enligt KPAs analys per 2021-12-31 uppgår avsättningen till pensioner till 5,9 mnkr (inkl 

löneskatt) vilket är en minskning med 0,1 mnkr sedan föregående räkenskapsår. 

Femårsprognosen visar på fortsatt minskning till 4,6 mnkr 2026 då det inte tillkommer några 

nya pensionstagare i denna pensionslösning. 

Pensionsavsättningen för förtroendevalda (OPF-KL) ökar med 0,5 mnkr till 3,5 mnkr sedan 

föregående räkenskapsår och prognostiseras fortsätta att öka successivt till 7,8 mnkr 2026.  

 

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

beräknas premierna i öka med ca 12 mnkr till 76 mnkr, inklusive löneskatt, fram till 2026. 

Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) ökar enligt prognosen med 11 mnkr till 27 

mnkr år 2026. 

 

Kommunkoncernen 

För bolagen inom kommunkoncernen finns försäkringslösningar för att hantera bolagens 

pensionsåtaganden. 
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Skatteintäkter och statsbidrag  
 

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

befolkningen ökar betydligt långsammare. 

 

Enligt SKR är tillväxten av skatteunderlaget god vilket innebär att den planerade 

nedtrappningen av det generella statsbidraget under 2022 och 2023 klaras av med en 

resultatnivå på över 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Vår kommun har under 

de senaste åren haft betydligt svagare ekonomiska resultat än merparten av övriga 

kommuner vilket innebär att det är högst osäkert om kommunen klarar av att möta lägre 

nivåer på statsbidrag med goda ekonomiska resultat. 

 

Från och med 2021 har kommunalskatten höjts med 57 öre till 22,33 kronor vilket beräknas 

ge cirka 40 miljoner kronor per år i ökade intäkter. I budget 2022 samt flerårsplan 2023-

2024 finns inga signaler om ytterligare planerade skattehöjningar i kommunen. 

 

Enligt SKR:s prognos i augusti 2021 som utgör grund för kommunens budget 2022 samt 

flerårsplan 2023-2024 ökar skatter och bidrag med cirka 55 mnkr 2022 och med 42 mnkr 

respektive 48 mnkr för 2023 och 2024.  

 

mnkr  2022 2023 2024 

Skatter och bidrag enligt budget för 2022 och flerårsplan 
för 2023 och 2024 beslutad av KF § 119 211004 

2 171 2 213 2 261 

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos december 2021 2 178 2 227 2 287 

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos februari 2022 2 211 2 269 2 330 

Skillnad 40 56 69 

 

Skatteväxling mellankommunal ersättning uppgår till totalt 2 mnkr för 2021. 
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Slutavräkningarna för 2020 och 2021 innebär en positiv påverkan med +5 mnkr för 2020 

och +49 mnkr för 2021. 
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Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 

 

Kommun 
Kommunal 

skattesats år 
2021 

Plats i 
förhållande till 

övriga 290 
kommuner 

Kommunal 
skattesats år 

2020 

Karlskrona 21,65% 118 21,65% 

Ronneby 21,91% 145 21,91% 

Karlshamn* 22,33% 209 21,76% 

Olofström 21,71% 124 21,71% 

Sölvesborg 21,82% 137 21,82% 

Genomsnitt Blekinge  21,88%   21,77% 

Genomsnitt mindre 
stad/tätort 
(Kommungruppen som 
Karlshamn tillhör 

22,09%   22,06% 

Genomsnitt liknande 
kommuner (2019) 

21,52%   21,52% 

 * Skatteökning +57 
öre    
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Styrning och uppföljning av den kommunala  

verksamheten 

 

Effektivitet i Sveriges kommuner 
Källa: Rapport Effektivitet i kommuner 2022 samt Kolada 

 

RKA (Rådet för främjande av Kommunala Analyser) släppte 2022-02-18 rapporten 

”Effektivitet i kommuner 2022”. Syftet med rapporten och med de nyckeltal den baseras på 

är att ge underlag till diskussioner och effektivitetsutveckling och att bidra med 

faktaunderlag till de prioriteringar och beslut som behöver tas lokalt. Den effektivitetsvisning 

i Kolada som rapporten baseras på är fortfarande ny och under utveckling och analyser 

behöver göras med stor försiktighet. Datatillgången är en starkt begränsande faktor och 

justeringar lär fortsätta komma. 

 

För att kunna analysera effektiviteten i kommunernas största verksamheter har RKA 

beräknat effektivitetsindex baserade på tidigare publicerade index för kvalitet och resurs i 

databasen Kolada. Metoden som använts bygger på jämförelser och resultaten handlar 

därmed om relativ effektivitet. RKA har i möjligaste mån justerat för skillnader i 

förutsättningar såsom demografi och socioekonomi, då de strukturella förutsättningarna 

påverkar resultatet.  

 

Innebörden är att kommuner med hög effektivitet enligt RKA:s index samtidigt kan ha svaga 

faktiska resultat, men givet de strukturella förutsättningarna är det ändå jämförelsevis goda 

resultat.  

 

Effektivitet handlar alltid om relationen mellan resursförbrukning och det värde som 

verksamheten skapar, och är därför ett flerdimensionellt begrepp. 

 

Effektivitet = mesta möjliga värde för minsta möjliga kostnad. 

 
 

 Höjd kvalitet innebär alltid en effektivisering, om resurserna inte ökar och volymen inte 

minskar.  

 Mindre resurser innebär alltid en effektivisering, om inte kvalitet och volym minskar.  

 En ökad volym innebär alltid en effektivisering, om inte kvaliteten sjunker eller resurserna 

öka. 
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Relativ produktivitet och effektivitet i Karlshamns kommun 

 

Sammanfattning i spindeldiagram för Karlshamn 2021.  

 
Effektivitetsindexen kräver fortsatt analys men är ett sätt för kommunen att analysera sitt 

eget läge i förhållande till andra med samma strukturella förutsättningar och att hitta goda 

exempel för jämförelser. Senaste nyckeltal som finns tillgängliga här är från 2020 men flera 

av kommunens nyckeltal är förbättrade till 2021. 

 

Effektivitetsindex 2018 2019 2020 

Förskola 89 96 85 

Kommunal grundskola F-9 9 16 35 

Kommunal gymnasieskola 37 71 48 

LSS (boende och daglig verksamhet) -- -- 54 

Ekonomiskt bistånd 63 63 36 

Äldreomsorg -- 43 61 

 

Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra 
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Karlshamns kommuns styr-, uppföljnings- och 

kvalitetsutvecklingssystem 

Kommunfullmäktige tog beslut 2020-06-15 om policy för styrning och kvalitetsutveckling. 

Policyn beskriver Karlshamns kommuns styrmodell och vilka principer som ska gälla för 

styrning och kvalitetsutveckling och riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i 

kommunen och de helägda bolagen. 

 
Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, organisering 

och processer/arbetssätt samverkar för att nå värde för de vi är till för.  

 
 

Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grundprinciper 

som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till kvalitet och 

effektivitet. 

 

Styrprocess för kvalitetsutveckling 
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Mötet mellan medarbetare och brukare utgör kärnan i kommunens verksamheter och det är 

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

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

 

Den kommunala verksamheten styrs såväl av statliga som kommunala styrdokument.  

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

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

 
 

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om en 

vision att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 

invånare. 

 

Kommunprogrammet innehåller de politiska viljeinriktningarna och beslutas av 

kommunfullmäktige inför varje mandatperiod.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om fem inriktningsmål för mandatperioden 2019-2022: 

 Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

 Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

 Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

 Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 

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

resultatanalysmetoder. 

 

Mål- och budgetdokumentet konkretiserar kommunprogrammet och innehåller mål och 

budget för det kommande året och planer för ytterligare år.  



 43 

 

Nämnder och styrelser fastställer verksamhetsplaner/affärsplaner. Dessa planer uttrycker 

mål, prioriteringar/strategiska utvecklingsområden, budget och övriga förutsättningar. Mål 

och mått skapar möjlighet för organisationen att följa om verksamheten är på väg mot 

önskvärda resultat. 

 

Förvaltningar (verksamheter och enheter) utarbetar verksamhetsplaner med prioriterade 

utvecklingsområden och konkretisering av vilka insatser som ska genomföras under 

kommande period. Internbudgeten anger de ekonomiska förutsättningarna. 

 

Genomförandet bärs av organisationens medarbetare. Förvaltningschefer och VD är ytterst 

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

verkställa och följa upp uppdraget. 

 

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

verksamheten inom det givna uppdraget.  

 

Uppföljning och intern kontroll 

Kommunfullmäktige följer upp resultat (mål, verksamhet och budget) för kommunstyrelsen, 

nämnder och bolag. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunstyrelsen 

resultatdialoger med nämnder och bolag.  

 

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

fastställd verksamhetsplanering. 

 

Varje nämnd och bolag arbetar med sin interna kontroll och uppföljning sker i 

resultatrapporter.  
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Upplysningar om kommunens förväntade utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 § 142 om kommunens mål och budget för 2021 

och planåren 2022-2023. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om 

kommunprogram med inriktningsmål för mandatperioden 2019-2022.  

 

Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige i Kommunprogrammet om 5 inriktningsmål 

och därefter uppdras åt nämnder och bolag att besluta om nämndsmål och lämpliga 

uppföljnings- och resultatanalysmetoder. 

 

En redovisning av måluppfyllelse och resultat för Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

återfinns här kompletterat med kommunens resultat i KKiK, Kommunens Kvalitet i korthet.  

KKiK är ett nationellt utvecklingsnätverk med fokus på lärande och utveckling som pågått 

sedan 2006 och i dagsläget omfattar ca 260 kommuner. Förutom att årligen ta fram och 

jämföra resultat med andra kommuner och att utveckla kvaliteten på tjänsterna är KKiK 

också en arena för att utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. För mer 

information se även ”Bilaga, KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet” som är kompletterat 

med kommentarer samt jämförande diagram.  

 

Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes, det är det senaste 

resultatet som används i årets redovisning.  

 

Färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar inte 

om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, 

vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 

 

Färgmarkeringarna i KKiK-tabellerna har följande betydelse: 

De 25 procent kommuner med bäst resultat 

De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 

De 25 procent kommuner med minst fördelaktigt resultat 

En del av måtten redovisas för tidigare år då resultat ännu inte är redovisade eller inte är 

klara för 2021. 

 

Bedömningen av uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål markeras på följande 

sätt: 

God måluppfyllelse 

Delvis eller på väg mot god måluppfyllelse 

Målet är inte uppfyllt 
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Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 
 

Alla nämnder och bolag arbetar aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. Arbete med 

effektiviseringar, besparingar och anpassningar har varit i fokus under året samtidigt som 

ambitionen är att öka måluppfyllelsen i alla verksamheter. 

 

Trots Corona-pandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra 

måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 

används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Resultatet av 

årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en förhållandevis, och i många fall 

positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  

 

För kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg mot god. 

Det finns en variation i måluppfyllelse för bolag och nämnder, där två bolag har negativa 

ekonomiska resultat som påverkar totalbedömningen för kommunkoncernen.  

 

Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning 

utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med det ekonomiska 

resultatet. Det finns fortsatt utvecklingsinsatser att göra vad gäller kommunens långsiktiga 

ekonomi och finansiella resultat.  

 

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

kommunfullmäktiges inriktningsmål. För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på 

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

årsredovisning, nämnders och bolags resultatrapporter”. 

 

 

Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens 

samhälle 
Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn tar ansvar för 

morgondagens samhälle 

Måluppfyllelsen är inte total men på väg mot god. 

Flera av nämndernas indikatorer pekar på en positiv 

utveckling. Organisationen har ett genomgående 

hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till 

ökad kommunövergripande måluppfyllelse 

 

 

Kommunledning  

Det förändrade världsläget och pandemin har lett till ett ökat fokus på kris- och 

säkerhetsarbete som ökat i omfattning. 

 

Flera beslut är tagna under året som ska minska kommunens klimatavtryck och underlätta 

en hållbar planering. Pandemin har givetvis påverkat även detta arbete men har också gett 

lärdomar som stärkt kommunens motståndskraft och möjlighet att vara bättre förberedd på 

morgondagens utmaningar. 
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Nyttjandet av tekniska lösningar och digitalisering är nödvändiga verktyg för att på ett bra 

sätt styra, leda och utveckla kommunens samtliga verksamheter. 

 

Samhällsbyggnad 

Pandemin har kännetecknats av ett ökat byggande och även kommunens egna 

investeringar har kunnat genomföras till allra största delen. Digitala processhjälpmedel och 

utvecklade styr- och projekteringsprocesser har ökat effektiviteten och att kvaliteten kunnat 

bibehållas trots ökade volymer.   

 

Även 2021 har ”pandemieffekten” varit tydlig när det gäller det rörliga friluftslivet och 

turismen i kommunen och länet. Kommunen rankas högt i jämförelser när det gäller 

friluftsliv och besöksnäring. 

 

Arbete pågår med att hantera och förebygga mot klimatförändringar, kraftiga regn och 

översvämningar men även mot torka och stormar.  

 

Arbete och välfärd 

Verksamheten arbetar aktivt med flera olika delar kopplade till utanförskap i syfte att minska 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att samverka med utbildningsförvaltningen 

kring ungdomar med problematisk skolfrånvaro, missbruksbehandling, budget och 

skuldrådgivning mm.  

 

Karlshamn har en relativt hög arbetslöshet vilket också påverkar barnfamiljer. Andelen med 

försörjningsstöd har minskat men kostnaderna för ekonomiskt bistånd har inte följt trenden. 

 

Bolagen 

Samtliga bolag inom Stadsvapenkoncernen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och 

miljöarbete. Digitalisering, fossilfria transporter, energieffektivisering, fiberutbyggnad har 

varit områden som legat i fokus. Även social hållbarhet i form av aktiviteter och möjlighet till 

sysselsättning för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden görs inom flera 

bolag. 

 

 

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 

hela livet 
Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn erbjuder 

kunskap och bildning 

genom hela livet 

Måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god 

och flera indikatorer visar på en positiv utveckling. 

Förbättrade resultat ses inom utbildnings-

förvaltningen 

 

 

Kommunledning 

Fokus har legat på att upprätthålla bibliotek, kultur och fritidsverksamhet riktat mot barn och 

unga trots pandemin. Genom alternativa lösningar och arbetssätt har detta kunnat 

genomföras till stor del och kunnat bidra till ökad måluppfyllelse.  
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Utbildning 

Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter under två års tid, men 

bedömningen är ändå att hanteringen generellt har gått relativt bra trots stora utmaningar.  

 

Behörigheten till gymnasiet har ökat över tid och så även detta år. Vårdnadshavares 

nöjdhet med de kommunala förskolorna är fortsatt högt, då fler än 9 av 10 vårdnadshavare 

svarar att de är antingen nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Kursbetygen på 

gymnasiet ligger på en jämn hög nivå med liten variation de senaste åren. Vägga 

gymnasieskola har en relativt hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller 

högre. Resultatanalys i vuxenutbildningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med 

nämndens mål och verksamhetens åtaganden 2021. 

 

Bolagen 

Samtliga bolag tar in ungdomar för sommarjobb, ferieplatser, praktik, lärlingsperioder och 

praktikanter. 

 

Kreativums huvuduppdrag är att öka ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och 

matematik vilket i sig är viktiga verktyg för förbättrad kompetensförsörjning och ökad 

utbildningsnivå.  

 

Att BTH bedriver sin verksamhet tillsammans med Lärcenter inom scienceparkmiljön bidrar 

till ökade möjligheter till högre utbildning inom kommunen och Blekinge. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Personaltäthet, Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, lägeskommun, antal 

4,9 5,0  5,2 

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 150 581 153 295  156 337 

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

75 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

74 

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

91,6 92,9 93,4 86,9 

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

75,0 76,3 82,3 83,4 

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

77,7 79,1 82,5 84,7 

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

 76,3 77,4 65,8 

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

86,2 88,7 93,0 91,8 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 106 703 108 792  119 273 

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

74,1 74,1 74,2 64,3 
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Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 

75,5 76,2 74,8 70,8 

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

6,4 7,6 5,4 7,1 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 013 134 837  137 804 

 

 

Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling 

och entreprenörskap 
Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn ger utrymme 

för hållbar utveckling och 

entreprenörskap 

Måluppfyllelsen är på gränsen till god. Arbetet med 

hållbar utveckling har tagit fart och blivit en naturlig 

del i det dagliga arbetet. 

 

 

Kommunledning 

Den kommunala organisationen har fortsatt utveckla smidiga rutiner, rimliga 

handläggningstider, ett bra bemötande, samarbete och e-tjänster för att bidra till tillväxt och 

utveckling. 

 

Kommunen arbetar med att minska miljöpåverkan i de egna investeringarna och kan även 

uppnå Kommuninvests kriterier för gröna lån vilket innebär en lägre räntekostnad.  

 

Samhällsbyggnad 

Det har under året varit ett fortsatt stort intresse för både hyres- och bostadsrätter samt 

stadsnära villatomter och kommunens myndighetsutövning styrs mot att främja ekologiskt 

hållbart byggande, klimatsmarta detaljplaner, långsiktiga lösningar för dagvattenhantering 

mm 

 

Arbete och välfärd 

Alla personer som har försörjningsstöd och som står till arbetsmarknadens förfogande skall 

ha ett varaktigt arbete. Det har under 2021 varit stor omsättning av antalet hushåll som 

passerat försörjningsenheten men nivån har legat ganska konstant med en positiv trend. 

 

Arbetsmarknadsenheten och arbetscentrum arbetar med flera olika kategorier klienter som 

står utanför arbetsmarknaden. Arbetet har under året fortgått med att stegförflytta klienter 

vidare mot studier, praktik, arbete eller ersättning från Försäkringskassan.  

 

Bolagen  

De kommunala bolagen bidrar genom sina verksamheter till att skapa underlag för 

etableringar av nya företag och utveckling av näringslivet i hela regionen. I detta arbete 

ligger fokus på tillväxt inom arbetsmarknadsregionen med hållbarhet som ett genomgående 

krav. 
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Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 568 609  517 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, 
andel (%) 

 64,0  38,3 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 

34 34  29 

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

24 32  37 

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

38 42  41 

 

 

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och 

livskvalitet 
Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn är en plats för 

trygghet och livskvalitet 

En god måluppfyllelse. Trygga bostäder och 

bostadsområden samt väl fungerande förenings- 

och friluftsliv bidrar till måluppfyllelsen. 

 

 

Kommunledning 

Kommunen har arbetet med att upprätthålla verksamheten under pandemin och 

tillsammans med föreningar och myndigheter skapa arenor både fysiskt och digitalt där 

medborgare och besökare har kunnat ta del av ett brett utbud av aktiviteter. Fokus har legat 

på att skapa sysselsättning för ungdomar och motverka otrygga sammanhang och miljöer. 

 

Samhällsbyggnad 

Utbudet inom kultur, turism, friluftsliv och rekreation fortsätter att sätta Karlshamn och 

Blekinge på kartan. Att ge fler barn och ungdomar möjlighet att bli en del av föreningslivet 

för att få gemenskap och rörelse påverkar folkhälsan och livskvaliteten positivt och arbetet 

för att uppnå detta har varit en jätteutmaning i och med pandemin. 

 

Omsorg 

2021 har varit ett händelserikt och utmanande år på grund av covid-19, erhållandet av flera 

statsbidrag, gemensam ny nämnd med tidigare omsorgsnämnden och nämnden för arbete 

och välfärd samt omställning till nära vård. Arbetet för gemensam förvaltning har pågått 

sedan sommaren 2021 och från och med 1 januari 2022 är de två tidigare förvaltningarna 

sammanslagna. 

 

Verksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med en trygg och säker vård och omsorg för 

brukare/patienter under pågående pandemi och smittspridning av Covid-19. Under 2021 

har arbetet visats sig vara mycket effektivt och endast ett fåtal brukare/patienter i 

verksamheten har varit smittade.  
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Ett utredningsarbete pågår för att skapa mer kunskap om framtidens boende för äldre. 

Utredningen syftar till att identifiera vilka faktorer som kan ha en positiv påverkan på äldres 

hälsa och självständighet utifrån boendemiljö.  

 

Arbete och Välfärd 

Resultatet av brukarundersökning inom LSS visar sammantaget att brukarna överlag är 

tillfreds med det stöd de får. Andelen som upplever delaktighet visar en viss försämring mot 

föregående år och här finns den största förbättringspotentialen. 

 

Utbildning 

Sedan 2015 har Karlshamns kommun i den årliga undersökningen av ungas levnadsvanor 

följt upp stress och psykiskt mående hos elever på högstadiet och i gymnasieskolan, i 

synnerhet i relation till stress över skolarbetet. Andelen som uppger att de mår dåligt är 

relativt konstant över tid vilket indikerar att det är viktigt att avsätta resurser för att arbeta 

med denna problematik. 

 

Bolagen 

Arbetet med att öka säkerheten och skapa förutsättning för trygga miljöer och arbetsplatser 

har förstärkts under pandemin. Insatserna för en trygg miljö och god livskvalitet bidrar till en 

minskad sårbarhet. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

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

78 70 77 78 

Väntetid i antal dagar från ansökanvid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 

23 28 18 15 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 4329 4 862  4 682 

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

  127 142 

Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren 
trivs alltid hemma 

-- 73 -- 81 

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

-- 81 -- 75 

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

8 324 8 894  7 229 

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

60 57 45 44 

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

15 17 17 16 
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Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel % av maxpoäng 

32 36 48 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel % 

80 80 

Ej 
genom-
förd pga 
Covid-

19 

81 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 

93 89 

Ej 
genom-
förd pga 
Covid-

19 

91 

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service 
för äldre, vardagar, antal 

0,05   0,04 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 237 814 234 918  255 464 

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

88,9 55,5  40,9 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

31 28  24 

Elevplatser i musik- eller kulturskola, 6-15 år, 
andel % (sekretesskyddad 2020) 

12 ..  15 

 

 

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 

organisation 
Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamns kommun är en 

effektiv och innovativ 

organisation 

Kommunen har en utmaning i den ekonomiska 

utvecklingen de kommande åren men 

sammanfattningsvis kan ändå måluppfyllelsen 

betecknas som god inom vissa områden och på god 

väg inom vissa. Det finns osäkerheter i 

bedömningen när det gäller långsiktigt hållbar 

ekonomi. När det gäller både sjuktal och ekonomi 

krävs det fortsatta förbättringar för att 

måluppfyllelsen ska kunna sägas vara god. En 

positiv effekt av Covid-19 är att organisationen hittat 

mer effektiva arbetssätt och att samarbete och 

flexibilitet har ökat. 

 

 

Samtliga verksamheter 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med 

nämnder och förvaltningar med att nå en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige 

beslutade inför budget 2021 om besparingar för att kommunen ska nå en budget i balans 



 52 

och genom besparingsarbetena finns en ökad ekonomisk medvetenhet i hela 

organisationen. 

 

Ingångsläget för 2021 var tufft för kommunen och arbetet har försvårats av Covid-19. 

Många nya och riktade statsbidrag har kommit under 2021 och prognoser för helåret har 

varit väldigt svåra att beräkna. 

Under året har samarbetet mellan stödfunktioner vidareutvecklats för ett bättre stöd till 

chefer och politik. 

 

2021 har ett positivt resultat på +55 mnkr med budgetavvikelse på +34 mnkr. Utifrån 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau haft resultatdialoger med nämnder och 

bolag om resultat, effektiviseringar och anpassningar. 

 

2019 sågs inom flera områden ett trendbrott då sjukskrivningstalen sjönk. På grund av 

Covid-19 steg sjukfrånvaron åter under 2020 och ligger fortfarande på ungefär samma nivå 

2021 och det märks även att antalet timanställda ökat. Det ska dock noteras att resultatet är 

bättre än förra året vilket innebär en positiv utveckling. Pandemin har påverkat 

sjukfrånvaron på ett betydande sätt. 

 

De demografiska utmaningarna kommer att påverka personalförsörjningen och det är 

fortsatt svårt att rekrytera vissa specialistfunktioner och chefer. En del i att öka 

attraktionskraften är att erbjuda heltidstjänster och andelen heltidsanställda har fortsatt öka. 

 

Kommunens beredskap för kriskommunikation har genomförts i skarpt läge under Covid-

19. Utveckling har skett av en kriskommunikationsplan för lägesbilder internt och externt. 

Förutsägbarheten i kommunikationen har bidragit till trygghet i organisationen och för 

kommunmedborgare. 

 

Kommunen har fått fram en bra metod för lägesbildsarbete kopplat till det 

brottsförebyggande arbetet som även har kompletterats med en trygghetsapp. 

 

Många processer för digitalisering har startats upp och tagit stora steg framåt under 

pandemin. Organisationens arbetssätt med digitala verktyg har utvecklats kraftigt, 

personalens kompetens har ökat och verktygen används med en annan medvetenhet än 

tidigare. Fler e-tjänster kan nu nyttjas både externt och internt. 

 

Distansarbete kommer troligen att bestå till viss del även efter det verksamheten återgått till 

normalläge vilket kan innebära effektivare utnyttjande av kontorslokaler. Det är dock alltid 

verksamhetens behov som avgör när så är möjligt. Digitala möten och utbildningar kommer 

sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks då det är tids- och 

kostnadseffektivt.  

 

Samhällsbyggnad 

Kommunens projekt med att byta ut belysningsarmaturer till LED löper på och cirka 75 

procent av armaturerna är utbytta vilket innebär lägre kostnader och längre livslängd. 
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Projektet "Hinseberget -Stadsporten till Karlshamn" vann årets Svenska Ljuspris i kategorin 

"Exteriör". Projektet är även utvalt som Sveriges representant i Nordic Lighting Design 

Award som avgörs under 2022. 

 

Utbildning 

De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger 

positiva effekter för nämndens ekonomiska utfall och utbildningsnämnden har nu en budget 

i balans. 

 

Omsorg 

Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott efter genomförda effektiviseringar och utförda 

beslutade åtgärder. 

 

Sjuktalen är i förhållande till övriga kommuner höga men verksamheternas fokuserade 

insatser visar på ett positivt resultat. 

 

Arbete och välfärd 

I hela landet ser man ökade kostnader för socialtjänstens verksamheter. Karlshamns 

kommun är alltså inte ensam i den situation kommunen befinner sig i. 

 

LSS verksamheten har förbättrat sin nettoavvikelse och har en budget i balans.  

 

Bolagen 

Bolagen har mött liknande utmaningar som förvaltningsorganisationen under pandemiåret. 

Många insatser för att ytterligare öka kvalitet och effektivitet har ändå kunnat göras i 

samtliga bolag vilket gett effekt både på resultat och lett till ökad hållbarhet. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, % 61 70 51 59 

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

36 27  25 
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God ekonomisk hushållning, finansiella mål  
 

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 balans mellan intäkter och kostnader 2021. Nämnderna 

redovisar en budgetavvikelse som uppgår till -2 mnkr men som balanseras av 

finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +36 mnkr. Budgetavvikelsen totalt blir 

därmed +34 mnkr. Kommunen redovisar ett positivt resultat, + 55 mnkr för 2021. 

 

Kommunkoncernen 
 

Finansiellt mål 

Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent över en femårsperiod. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att målet uppnås 2021 då soliditeten över en femårsperiod uppgår till 26 

procent per 2021-12-31.  

 

Kommunen 
 

Finansiellt mål 

Soliditeten ska uppgå till minst 60 procent i genomsnitt över en femårsperiod, exklusive de 

pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna. 

Resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över 

en femårsperiod, enligt de fastställda målen. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att kommunen klarar soliditetsmålet 2021 då detta mått per 2021-12-31 

uppgår till 62 procent.  

 

Resultatnivån i förhållande till skatte- och bidragsintäkter (överskottsgraden) över en 

femårsperiod uppgår till -0,4 vilket innebär att målet ej uppnås. Resultatnivå 2021 uppgår till 

2,6 procent vilket visar på en positiv utveckling. 

 

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

hushållning. Bedömningen av den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella 

ekonomiska mål uppnås med tillfredställande resultat helåret 2021. Med hänsyn till 

beslutad investeringsnivå hade överskottsmålet behövt vara 3-4 procent för att behålla 

soliditeten på samma nivå.  

 

RKR:s rekommendationer rörande exploateringar och investeringar började efterlevas 

redan 2020. Under 2020 och 2021 har påbörjats ett arbete för att genomlysa de äldre 

projekten för efterlevnad till de nya riktlinjerna. De ekonomiska effekterna av 
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genomlysningen har inneburit ett nedskrivningsbehov på 11,1 mnkr och utöver detta har 

utrangeringar i byggnader gjorts motsvarande 1,7 mnkr.   

 

 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning  
 
Resultatutveckling och analys  
 
Kommunkoncernen  

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på +28 mnkr (+39 mnkr) efter finansiella poster för 

verksamhetsåret 2020 vilket är 11 mnkr sämre än föregående år.  

 

Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB visar ett resultat efter finansiella poster på -55 

mnkr (45 mnkr), VMAB visar ett resultat efter finansiella poster med – 4,3 mnkr varav 50 

procent är inkluderat i koncernen. 

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2021 2020 

      

Stadsvapnet i Karlshamn AB (Koncern) -54,6 44,9 

   Karlshamn Energi AB (koncernen) 9,7 5,9 

   Karlshamnsbostäder AB 31,1 38,6 

   Karlshamns Hamn AB (koncernen) 9,6 12,7 

   Karlshamnsfastigheter AB -96,5 -3,5 

   Kreativum i Blekinge AB -3,3 -2,9 

   Stadsvapnet i Karlshamn AB (mb) * -5,2 -5,7 

   Koncernjusteringar -0,1 -0,2 

Västblekinge Miljö AB (ägarandel 50 %) -4,3 1,0 

       *exklusive effekt av värdeöverföringar inom koncernen i bokslutet 

           
Samtliga bolag i koncernen Stadsvapnet, med undantag för moderbolaget, Kreativum i 

Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat. Karlshamns Energi 

AB:s resultat påverkas positivt av engångseffekter av genomförda nyanslutningar till 

bredband samt högre löpande intäkter för aktuell verksamhet. Karlshamns Hamn AB har 

också ett positivt resultat till följd av vindkraftsprojektets förtjänst samt sågat virke.  

 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett betydande underskott till följd av nedskrivning av 

Emigranten etapp 5, det vill säga nybyggnationen på Piren. Den vägledning som 

bokföringsnämnden lämnar i K3 innebär att ett företag per varje balansdag ska bedöma om 

det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. 

Finns det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 

Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov 

och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren. Värderingen visade 

att det finns ett nedskrivningsbehov, i Emigranten etapp 5, som har belastat årets resultat. 

Även tillbaka i tiden påverkas resultaten då det finns delar i nedskrivningen som bedöms 

vara rättelse av fel på grund av att nedskrivningsbehovet förelåg flera år tidigare.  
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Karlshamnsfastigheter AB har även låtit värdera befintliga fastigheter som redovisar ett 

övervärde. Övervärdena balanserar det negativa resultat som bolaget redovisar (eget 

kapital) och därmed understiger inte det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet för 

Karlshamnsfastigheter AB. Kommunen har lämnat aktieägartillskott till bolaget för 

förlusttäckning gällande de delar som avser rättelse av fel. I kommunkoncernen är 

uppskrivningen återlagd eftersom regelverket som kommuner tillämpar inte tillåter 

uppskrivningar till skillnad från bolag som tillämpar bokföringsnämndens rekommendation 

K3, där det är tillåtet. 

 

Kreativum i Blekinge AB har haft svårt att sjösätta det nya konceptet som beslutades om 

vid ingången till 2020 på grund av pandemin. Pandemin har begränsat möjligheterna med 

hänsyn till restriktioner gällande antal besökare och bolaget redovisar därför ett negativt 

resultat.  

 

Räddningstjänsten i Västra Blekinge, Cura och Miljöförbundet Blekinge Väst har inte 

konsoliderats i den sammanställda redovisningen.   

Årets resultat (mnkr)  2021 2020 

      

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 1,3 0,7 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 0,1 4,2 

Miljöförbundet Blekinge Väst 1,4 1,2 

 

Kommunen  
Kommunens resultat uppgår till 55 mnkr. 2021 års resultat utgör 2,6 procent av erhållna 

skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bidrag för sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för 

merkostnader till verksamheter inom hälso- och sjukvård har också tillförts för december 

2020, bidrag i form av skolmiljarden och sammantaget uppgår detta till 17 mnkr. Pandemins 

inverkan på resultat för helåret 2021 visar att kostnadsökningar och intäktsbortfall ligger i 

nivå med kommunens tillförda bidrag. 

 

Verksamheternas intäkter har minskat med 24 mnkr jämfört med 2020. 

 

 Försäljningsintäkterna har minskat med 2 mnkr för luncher till pensionärer, 

kioskförsäljning på Väggabadet och försäljning produktionsskog. 

 Taxor och avgifter har ökat med 5 mnkr inom bygglovsverksamhet, 

parkeringsövervakning och sotningstjänst. 

 Hyror och arrenden uppgår till samma nivå som föregående år.  

 Bidrag och kostnadsersättningar har minskat med 46 mnkr. Statsbidragen från 

Skolverket och Försäkringskassan har ökat med 5 mnkr. Statsbidragen från framförallt 

Migrationsverket, men även från Socialstyrelsen (bidrag för merkostnader Covid-19) 

och Arbetsförmedlingen samt ersättningar för sjuklönekostnader under pandemin, har 

minskat med 51 mnkr.  

 Övriga bidrag har ökat med 4 mnkr för God och nära vård. 

 Försäljning av verksamhet har ökat med 3 mnkr. Gymnasieskola och Lärcentrum har 

ökat sin försäljning med 10 mnkr och dessutom hanterar inte kommunens löneenhet 

Karlshamnsfastigheters löner.  
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 Intäkter från exploateringsverksamhet har ökat med 12 mnkr på försäljningar av tomter 

på flygfältet i Asarum, Kvarteret Älgen, Vettekulla Östra och Tostarp.  

 Realisationsvinster på anläggningstillgångar har minskat med 1 mnkr på ströförsäljning 

av mark samt försäljning av maskiner och inventarier. 

 

Verksamheternas kostnader har ökat med 39 mnkr jämfört med 2020. 

 

 Personalkostnaderna har minskat med 2 mnkr trots ett års löneökningar. Den arbetade 

tiden har därmed minskat väsentligt i jämförelse med 2020.  

 Lämnade bidrag har minskat med 4 mnkr och den största posten är ekonomiskt bistånd 

som minskat med 5 mnkr och upplösning av bidrag till infrastruktur ökar med 1 mnkr. 

 Eget aktiverat arbete har minskat med 7 mnkr och beror på anpassningen till vad som 

får aktiveras som anläggningstillgång enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR).  

 Köp av verksamhet har ökat med 5 mnkr. Insatser för vuxna, gymnasieskola och 

Räddningstjänst har ökat med 8 mnkr och ensamkommande flyktingungdomar samt 

barn- och ungdomsvård har minskat med 3 mnkr.  

 Inköp av material och varor har minskat med 3 mnkr. Kostnader för livsmedel samt 

arbets- och skyddskläder har minskat med 4 mnkr och kostnader för transportmedel har 

ökat med 1 mnkr. 

 Inköp av tjänster har ökat med 10 mnkr inom extern verksamhet Lärcentrum. 

 Övriga verksamhetskostnader har ökat med 27 mnkr och avser avsättning till 

Hunnemaradeponin. 

 

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. Utfallet för 

2021 visar på 97,1 procent.  

 

Personalkostnadsreduceringar  

I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att lägga ett varsel på totalt 70 tjänster inom 

Kommunstyrelseförvaltningen och inom Förvaltningen för arbete och välfärd. Målet var att 

sänka personalkostnaderna med totalt 50 miljoner kronor fram till i slutet av 2022. 

Åtgärderna med individuella överenskommelser, uppsägningar och naturliga avgångar har 

gett en delårseffekt 2021 och beräknas ge en helårseffekt 2022 som motsvarar sparkravet 

på 50 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har därför beslutat att dra tillbaka varslet den 21 

december eftersom neddragningar har skett på annat sätt. Effektiviseringsarbetet fortsätter 

utan varsel fram till slutet av 2022. 

 

Verksamheten påverkas av såväl besparingar som volymförändringar, vilket gör att det är 

komplext att följa personalkostnadsutvecklingen över tid. Den årliga löneöversynen och 

innehållet i de centrala avtalen påverkar dessutom kostnadsutvecklingen löpande. Dock 

kan det konstateras att personalkostnadsutvecklingen endast ökat 0,2 procent för 2021 

jämfört 2020. Jämförelse av helårskostnad för personal (exklusive pensioner) över tid 

(2019-2021) visar på marginella skillnader som genomsnittligt uppgår till 0,2 procent. Det 

innebär att personalkostnaderna sjunker eftersom jämförelsen mellan åren inte ens 
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motsvarar den årliga löneöversynen. År 2021 fanns 2,2 procent avsatta till löneöversyn och 

år 2020 uppgick avsättningen till 3,5 procent. 

 

 
 

Uppföljning av prognossäkerhet 
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Arbetad tid i kommunen totalt 2018-2021

Okt Aug Okt-Dec Aug-Dec

Budget 

2021

Utfall 

2021

Budget- 

avvikelse 

2021

Prognos 

avvikelse

Prognos 

avvikelse

Skillnad

avvikelse

Skillnad

avvikelse

Nämnder

Kommunfullmäktige -3 -2 1 0 0 1 1

Överförmyndarnämnd -2 -2 0 0 0 0 0

Kommunrevision -1 -1 0 0 0 0 0

Kommunstyrelse -375 -380 -5 -6 -4 0 -2

Utbildningsnämnd -707 -698 10 3 0 7 10

Kulturnämnd -26 -26 0 0 0 0 0

Teknik- och fritidsnämnd -69 -71 -2 -2 -2 0 0

Byggnadsnämnd -7 -6 1 1 2 0 -1

Omsorgsnämnd -451 -433 18 -5 7 22 11

Nämnd för Arbete och Välfärd -405 -430 -25 -34 -36 9 11

Summa nämnder -2 047 -2 049 -2 -43 -34 41 32

Finansförvaltning

Pensioner och löner -40 -28 12 5 12 7 0

Internränta 15 15 0 0 0 0 0

Skatteintäkter 1 550 1 603 53 51 42 3 12

Generella statsbidrag 547 547 0 16 0 -16 0

Finansiella intäkter 15 16 1 1 1 1 1

Finansiella kostnader -6 -23 -17 3 3 -20 -20

Avskrivningar -3 0 3 3 3 0 0

Jämförelsestörande poster 0 -27 -26 -4 -5 -22 -21

Anslag till förfogande -9 0 9 8 8 1 1

Summa finansförvaltning 2 068 2 104 36 83 63 -46 -27

TOTALT 21 55 34 40 29 -6 5

Helår
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Årets budgetavvikelse uppgår till +34 mnkr. Prognostiserad avvikelse i delårsrapporten för 
augusti uppgick till + 29 mnkr och ekonomirapporten för oktober visade +40 mnkr.  
 
Det är framförallt Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Nämnden för Arbete och 
Välfärd som har positivare budgetavvikelser i bokslutet än tidigare prognoser. Samtliga 
nämnders PO-pålägg har justerats med åldersdifferentierad procentsats för arbetsgivar- 
avgifter enligt kommunstyrelsens beslut i september och krediteringen uppgår till 11 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att tillföra Omsorgsnämnden 16 mnkr för God vård 
och utbildningsnämnden 4 mnkr för Skolmiljarden. I övrigt beror avvikelser i stort på 
försiktighet i prognoser. 
 
Finansförvaltningen skatteintäkter har förbättrats med 11 mnkr mellan prognoserna från 
SKR i augusti och december. Avsättningen till Hunnemaradeponin på 27 mnkr och 
värderegleringen av aktier i Stadsvapnet på 20 mnkr var inte med i tidigare prognoser. 
Justeringen av kalkylerat PO-pålägg för förmånsbestämd ålderspension har positivare 
budgetavvikelse i bokslutet. 
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I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall 

för åren 2021 och 2020 samt budgetavvikelsen för 2021. I intäkter och kostnader ingår 

även interna poster. 

 

Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +34 mnkr, 

vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för finansförvaltningen.  

Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport samt i 

följande analys av ekonomiskt resultat.  

 

Nedan redovisas även verksamheternas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall för 

åren 2021 och 2020 samt budgetavvikelsen för 2021. 

 

Driftredovisning

Netto

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Nämnder 2021 2021 2020 2021 2021 2 020 2021

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

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

Kommunrevision 0 0 0 -2 -2 -2 -1 0 0 0

Kommunstyrelse 230 242 362 -610 -616 -563 -380 -12 7 -5

Utbildningsnämnd 159 129 155 -857 -836 -941 -698 31 -21 10

Kulturnämnd 5 3 4 -31 -30 -37 -26 2 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd 47 55 54 -118 -124 -148 -71 -8 7 -2

Byggnadsnämnd 11 13 13 -17 -20 -19 -6 -3 3 1

Omsorgsnämnd 82 71 84 -516 -522 -535 -433 11 6 18

Nämnd för Arbete och Välfärd 65 50 85 -495 -455 -517 -430 15 -40 -25

Summa nämnder 599 564 757 -2 648 -2 610 -2 766 -2 049 35 -38 -2

Finansförvaltning

Pensioner och löner 6 0 14 -34 -40 -35 -28 6 6 12

Internränta 17 17 19 -2 -2 0 15 0 0 0

Skatteintäkter 1 603 1 550 1 486 0 0 0 1 603 53 0 53

Generella statsbidrag 570 570 552 -23 -23 -25 547 0 0 0

Finansiella intäkter 16 15 15 0 0 0 16 1 0 1

Finansiella kostnader 0 0 0 -23 -6 -5 -23 0 -17 -17

Avskrivningar 0 0 0 0 -3 0 0 0 3 3

Jämförelsestörande poster 17 0 6 -44 0 -15 -27 17 -44 -26

Anslag till förfogande 0 0 0 0 -9 0 0 0 9 9

Summa finansförvaltning 2 230 2 152 2 092 -126 -84 -80 2 104 79 -42 36

TOTALT 2 830 2 715 2 849 -2 774 -2 694 -2 845 55 114 -80 34

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser
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Kommunen har fått 17 mnkr i ersättningar som kan kopplas till Covid-19 2021. 

 

Ersättningar Covid-19 

mnkr  Nämnder Finans Totalt 

Bidrag merkostnader* 3   3 

Bidrag sjuklönekostnader** 4 6 10 

Skolmiljarden***   4 4 

Summa 7 10 17 

*December 2020 
**Överskjutande del av sjuklönekostnader är fördelade till nämnder 
***Tilläggsanslag utbildningsnämnden KF § 160 2021-11-08 

   
Driftuppföljning för nämnder och bolag.  

För detaljerad information, se nämnders och bolags resultatrapporter  

Nämnder, -2,0 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 

Kommunfullmäktige +1,4 mnkr Överskottet beror på att kommunfullmäktige 

genomfört merparten av sammanträden digitalt 

och att vänortsbesöken uteblivit. 

Medborgarceremonin har inte genomförts 

fysiskt. Hedersgåvan för personal med 25 år i 

kommunens tjänst har genomförts på annat sätt 

än tidigare. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/ 0 

mnkr. 

Överförmyndarnämnd 

 

 

+0,2 mnkr Överskottet beror på färre utbetalda arvoden till 

uppdragstagare under året.  

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 

mnkr. 

Kommunrevision 

 

+ 0,1 mnkr Fokus har under året legat på 

kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och 

utövande av ägarstyrning och uppföljning av 

kommunala bolag.  

Netto

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Verksamheter 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021

Politisk verksamhet 2 3 5 -45 -44 -46 -43 -1 0 -1

Infrastruktur, skydd mm 39 48 48 -164 -182 -163 -125 -9 18 9

Fritid och kultur 16 19 25 -103 -100 -107 -87 -3 -3 -5

Pedagogisk verksamhet 159 129 155 -960 -938 -949 -801 30 -22 8

Vård och omsorg 116 92 114 -990 -938 -976 -874 24 -52 -28

Särskilt riktade insatser 32 29 55 -57 -60 -76 -25 2 3 6

Gemensamma verksamheter 232 242 354 -322 -341 -442 -89 -10 19 10

Affärsverksamhet 3 2 2 -7 -6 -7 -4 1 -2 -1

Summa verksamheter 599 564 757 -2 648 -2 610 -2 766 -2 049 35 -38 -2

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser
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Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 

mnkr. 

Kommunstyrelse 

 

-5,4 mnkr Genom budgetväxling har KS fått ökad ram 

2021 vilket beror på att interna 

fastighetskostnader samt delar av 

serviceverksamheten organisatoriskt flyttat till 

KS. I ramen ingår även betydande sparbeting 

framförallt inom serviceverksamheterna. 

Kostnader för pandemin har belastat KS.  

 

Politisk verksamhet ger ett överskott och 

Östersjöfestivalen ställdes in på grund av 

pandemin.  

 

Stödfunktioner har ett underskott. 

Näringslivsstöd och lägre intäkter för 

alkoholhandläggning. Slutreglering av 

tjänsteköp, sanering av Möllebackens förskola 

och sanering av Väggaviken. Högre utvecklings- 

och licenskostnader för kommungemensamma 

IT- system.  

 

Bidrag till förbund och högskola har en positiv 

avvikelse då projekt ej har kunnat påbörjas. 

 

Serviceverksamheter för medborgare och 

företag har ett större överskott på grund av lägre 

driftkostnader kopplade till investeringar och 

vakanta tjänster. Intäkter för projektledarstöd åt 

Karlshamnsfastigheter. 

 

Serviceverksamhet, internt har ett underskott. 

Kostnaden för Båtmansgården i skiftet mellan 

Omsorgens verksamhet som lämnat lokalerna 

och Arbete och välfärds verksamhet som flyttat 

in efter ombyggnation. 

 

Serviceverksamhetens beslutade anpassningar 

kommer att ge full effekt 2022. Intäktsbortfall på 

Väggabadet som renoverats. 

 

Måltidsverksamheten har haft begränsade 

öppettider har inneburit lägre intäkter och 

kostnader. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -3,9 

mnkr. 
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Utbildningsnämnd 

 

+ 9,9 mnkr Under året har prognosen blivit allt mer positiv 

då effekterna av genomförda insatser 2019, 

2020 och 2021 varit gynnsamma men där 

samtidigt utrymmet för ytterligare 

effektiviseringar nu bedöms vara begränsat .  

Hög sjukfrånvaro och vård av barn under hösten 

samtidigt som möjligheterna att ta in vikarie varit 

begränsad har bidragit till det positiva resultatet. 

Kompensation av åldersdifferentierat PO-pålägg 

har påverkat resultatet Positivt. Utfall för 

interkommunal ersättning samt effektiviseringar 

inom fritidshem och förskola. Från hösten 2020 

och framåt har personalanpassningar 

genomförts med nästan 35 årsarbetare. 

Förvaltningen arbetar aktivt med att söka extern 

finansiering för personalkostnader, läromedel 

samt fortbildningsinsatser. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -0,3 

mnkr. 

Kulturnämnd 

 

+0,2 mnkr Det positiva resultatet beror på positiv 

budgetavvikelse gällande personalkostnader till 

följd av sjukskrivningar samt naturliga avgångar 

som skett tidigare än beslutad anpassningsplan.  

 

Minskade intäkter och kostnader till följd av 

inställda arrangemang. 

 

Ökad lokalyta i Citygallerian har medfört ökade 

lokalkostnader. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 

mnkr. 

Teknik- och 

fritidsnämnd 

-1,8 mnkr Sent under 2021 krävdes det omfattande 

snöröjningsinsatser till följd av besvärligt väder. 

Akuta skador på kommunens industrispår i 

Stilleryd efter rälsbrott och urspårning. 

 

Fritidsenheten har fått intäktsbortfall till följd av 

att anläggningar och lokaler hållits stängda/ ej 

kunnat hyras ut under en stor del av året.  

Fritidsgårdarna har fått statliga medel till 

lovaktiviteter och verksamheten kunde därmed 

fortsätta med en bred satsning trots 

anpassningar. Vakanser och sjukskrivningar 

inom verksamheten samt återhållsam 
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vikarietillsättning och drift har påverkat resultatet 

positivt. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -2,0 

mnkr. 

Byggnadsnämnd 

 

+0,9 mnkr Digitalisering av bygglovsverksamheten, om- 

och tillbyggnader har medfört större intäkter  

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +1,5 

mnkr. 

Omsorgsnämnd 

(Omsorgsförvaltning) 

 

+17,5 mnkr Årets positiva resultat beror främst på 

statsbidrag för att säkerställa god vård och 

omsorg om äldre personer, justering av PO-

pålägget, åldersdifferentiering, låga 

bostadsanpassningskostnader, effekter av 

Covid-19, tidigare anpassningar samt kreditering 

av lager.  

 

Stöd i ordinärt boende har negativ avvikelse av 

personalkostnader. Höga sjuktal och en för hög 

bemanning i förhållande till antal beviljade 

timmar inom hemtjänsten. Ökad vårdtyngd med 

många dubbelbemanningar samt kraftig 

prisökning för skyddsmaterial. 

 

Stöd i särskilt boende har en positiv avvikelse 

beroende på avvecklingen av Båtmansgården 

samt olika ersättningar för Covid-19 och 

kompensation för åldersdifferentierat PO-

pålägg. 

 

Myndighet och resurs har en positiv avvikelse 

beroende på förändrade redovisningsprinciper 

för bostadsanpassningskostnader som tidigare 

hanterades som avsättning men nu redovisas 

vid fakturering. Intäkt i form av bonus för 

tekniska hjälpmedel samt ersättning för Covid -

19. Vakanser bland annat till följd av svårigheter 

att rekrytera personal. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +7,0 

mnkr. 

Omsorgsnämnd 

(Förvaltning för Arbete 

och Välfärd) 

 

-25,0 mnkr  Utökad budgetram med 38 mnkr jämfört med 

2020 års budget samtidigt som det tillfälliga 

tillskottet på 10 mnkr för 2020 försvann. 

Underskottet 2020 uppgick till – 52,3 mnkr. 
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Kända volymökningar mellan 2020 och 2021 

uppgick till motsvarande 12 mnkr. 

 

Förbättringarna jämfört med tidigare prognos 

finns inom de flesta verksamhetsområden men 

främst inom LSS, introduktion och flykting 

ensamkommande. 

 

Nämnden beslutade under våren om en 

handlingsplan för att minska kostnaderna med 8 

mnkr.  

 

LSS och HSL. Överskottet beror främst på intäkt 

inom personlig assistans då Försäkringskassan 

beslutat om retroaktiv ersättning för utökat antal 

timmar. 

 

Social Psykiatrin. Tillkommande dyr placering, 

minskade kostnader inom boende samt 

sysselsättning. 

 

IFO Vuxna. Ökade kostnader för Våld i nära 

relationer. Färre placeringar av Vuxna missbruk 

än budgeterat samt fler placeringar i egen regi. 

 

IFO Barn och Familj. Placering i egna 

familjehem har ökat under året samtidigt som 

antalet externa familjehemsplaceringar minskar 

vilket ger positiv ekonomisk effekt. Antalet 

institutionsplaceringar har ökat vilket innebär 

ökade kostnader. 

 

Arbetsmarknad har lägre verksamhets-

kostnader. 

 

Introduktion har fått högre intäkter från 

Migrationsverket än förväntat, lägre utbetalt 

ekonomiskt bistånd, omorganisation till 

försörjningsenheten. 

 

Ensamkommande, Lägre personalkostnader 

och högre intäkter från Migrationsverket än 

förväntat. 

 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till 

-36,3 mnkr. 
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Finans, +36,3 mnkr Avvikelse  Kommentarer 

Pensioner och löner 

 

+12,4 mnkr Ersättning för sjuklönekostnader januari-

september uppgår till 6,3 mnkr och den 

överskjutande delen på 4,3 mnkr har fördelats till 

nämnder. Avvikelse pensioner -4,9 mnkr på 

grund av att utbetalningar ansvarsförbindelse 

ökat samt att det saknas budget för 

efterlevandepension och familjeskydd. Minus 2,1 

mnkr på justering semesterskuld och upplupna 

löner. Plus 13,1 mnkr på justering kalkylerat PO 

och den största delen avser upplösning av 

förmånsbestämd ålderspension. 

Internränta +/- 0 mnkr Internränta som nämnderna betalar på bokförda 

värden av investeringar har ingen 

budgetavvikelse. 

Skatteintäkter  +53,2 mnkr Skatteintäkter har positiv budgetavvikelse och 

utfallet har förbättrats med 2,7 mnkr i jämförelse 

med helårsprognosen i oktober som grundade 

sig på SKR:s prognos i september. 

Generella statsbidrag +/- 0 mnkr Ingen budgetavvikelse på generella statsbidrag. 

Finansiella intäkter +1,3 mnkr Borgensavgifterna har positiv budgetavvikelse 

och utdelningen från Kommuninvest är lägre än 

förra året. 

Finansiella kostnader -16,7 mnkr Ränta på upplånat kapital och bankkostnader 

har positiv avvikelse på +3,8 mnkr. 

Värdereglering av aktier i Stadsvapnet uppgår till 

-20,5 mnkr.  

Avskrivningar +3,3 mnkr Plus 3,3 mnkr på kapitalkostnader på grund av 

lägre investeringstakt 2020 än budgeterat. 

Jämförelsestörande 

poster 

-26,4 mnkr Negativ budgetavvikelse för nedskrivningar på 

11,1 mnkr enligt information i KSAU 2021. 

Utrangering av rivna hus i Stilleryd uppgår till 1,7 

mnkr. Försäljning av mark visar +1,3 mnkr, 

exploateringsfastigheter +11,7 mnkr och 

fordon/maskiner +0,4. Avsättning till 

Hunnemaradeponin på 27 mnkr som grundar sig 

på åtgärdsutredning 2021 

Anslag till förfogande +9,2 mnkr Överskott på KS förfogande driftpåverkan större 

investeringar och reserv.  
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Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå 
utvecklingen under rapportperioden  

 

Budgeterade effektiviseringar, kompensation obalanser och tilläggsanslag   

I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, anpassnings- och 

effektiviseringskrav, kompensation obalanser samt tilläggsanslag (TA) under året. I 

driftbudgeten ovan ingår således anpassningar och effektiviseringar, kompensation 

obalanser och tilläggsanslag som tillkommit under året. 

 

 
 

Anpassningar och effektiviseringar i budget 2021 

I driftbudget 2021 ingår anpassningar och effektiviseringar med 54 mnkr som fördelats till 

Överförmyndarnämnd 1 mnkr, Kommunstyrelse 26 mnkr, Utbildningsnämnd 11 mnkr,  

Kulturnämnd 2 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 7 mnkr och Omsorgsnämnd 7 mnkr.  

 

Kompensation obalanser i budget 2021 

I driftbudget 2021 ingår kompensation för obalanser med 78 mnkr som tillförts 

Kommunstyrelse 14 mnkr, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 7 mnkr, 

Omsorgsnämnd 4 mnkr och Nämnden för Arbete och välfärd 38 mnkr.  

 

Tilläggsanslag i budget 2021 

I driftbudget 2021 ingår tilläggsanslag med 22 mnkr som fördelats till Utbildningsnämnden  

2 mnkr för ökade kostnader löneökningar med anledning av lärarnas engångsbelopp samt 

4 mnkr för Skolmiljarden och Omsorgsnämnden 16 mnkr för God vård och omsorg av äldre 

personer. 

 

Nettoeffekten av anpassningar och effektiviseringar, kompensation obalanser och 

tilläggsanslag blir därmed +46 mnkr och fördelar sig med -1 mnkr Överförmyndarnämnden,  

-12 mnkr Kommunstyrelsen, +10 mnkr Utbildningsnämnden, - 2 mnkr Kulturnämnden,   

+/- 0 mnkr Teknik- och fritidsnämnden, +13 mnkr Omsorgsnämnden och +38 mnkr 

Nämnden för Arbete och Välfärd. 

 

 

Driftbudget

nettokostnader, mnkr

Budget 

2021

KF § 142

201123

Varav 

anpassningar 

och 

effektiviseringar

Varav 

kompensation 

obalanser

TA 

löneökningar 

(lärarnas 

engångsbelopp)

KF § 93 

210621

TA 

God vård 

och 

Skolmiljarden

(generellt 

statsbidrag) 

KF § 159-160

211108

Budget- 

förändringar 

exkl tekn just 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 0

Överförmyndarnämnd -2 1 1

Kommunrevision -1 0 0

Kommunstyrelse -184 26 -14 12

Utbildningsnämnd -770 11 -15 -2 -4 -10

Kulturnämnd -31 2 2

Teknik- och fritidsnämnd -95 7 -7 0

Byggnadsnämnd -7 0 0

Omsorgsnämnd -445 7 -4 -16 -13

Nämnden för Arbete och Välfärd -403 0 -38 -38

Summa nämnder -1 941 54 -78 -2 -20 -46
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Vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans 2021  
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 anpassningar och effektiviseringar uppgår till -54 mnkr, kompensation för 

obalanser från 2020 uppgår till 78 mnkr, kompensation för lärarnas engångsbelopp samt 

Skolmiljarden och God vård uppgår till 22 mnkr. Förändringar i budgeten inför innevarande 

år beräknades till ett netto på 46 mnkr, exklusive kompensation för lönerevision. Trots att 

nämnderna kompenserat för obalanser och förändringarna i budgeten har ett positivt netto, 

finns ett anpassningsbehov på -106,6 mnkr i nämnderna på grund av volymökningar och 

andra förändringar.  

 

Samtliga nämnder med obalanser har arbetat med åtgärder för att nå en budget i balans, 

vilka redovisats löpande till nämnder och styrelse. I nämndernas prognoser finns åtgärder 

motsvarande 103,8 mnkr inarbetade vid rapporteringen i bokslutet. Nettoeffekten av 

åtgärder och volymförändringar är nära balans, det vill säga volymförändringarna ökar 

successivt och åtgärderna får nästan full effekt på resultatet.            

 

Förändrade budgetramar under året 

 
 
Utöver tilläggsanslag på 22 mnkr har tekniska justeringar gjorts på 84 mnkr för 
löneökningar, kapitalkostnader och driftmedel till sådant som inte får aktiveras som 
anläggningstillgång enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftbudget

nettokostnader, mnkr

Budget 

2021

KF § 142

201123

Löne- 

ökningar 

2020-

2021

Anslags- 

finansiering 

Fastighet,

Städ, 

Vaktmästare 

och Bilpool 

etapp 1 

2021

Kapital- 

kostnader 

2021

Driftmedel 

investeringar

2021

Övriga 

tekn just 

2021

TA 

löne- 

ökningar 

(lärarnas 

engångs- 

belopp)

KF § 93 

210621

TA 

God vård 

och 

Skolmiljarden

(generellt 

statsbidrag) 

KF § 159-160

211108

Ny 

budget 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 -3

Överförmyndarnämnd -2 0 0 -2

Kommunrevision -1 0 -1

Kommunstyrelse -184 -10 -168 3 -16 -1 -375

Utbildningsnämnd -770 -25 97 0 -3 -2 -4 -707

Kulturnämnd -31 -1 6 0 0 0 0 -26

Teknik- och fritidsnämnd -95 -2 30 1 -4 1 -69

Byggnadsnämnd -7 -1 0 0 -7

Omsorgsnämnd -445 -15 25 0 -16 -451

Nämnden för Arbete och Välfärd -403 -11 9 0 0 -405

Summa nämnder -1 941 -65 0 4 -23 0 -2 -20 -2 047
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Investeringsredovisning per verksamhet 

 
 
Kommentarer 
Årets investeringar uppgår till 273,4 mnkr, vilket är 30,8 mnkr lägre än den budgeterade 

nivån på 304,2 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 90 procent. Färdigställda 

projekt har ett utfall 114,2 mnkr och pågående projekt 159,2 mnkr. Detta beror främst på 

tidsförskjutningar i stora exploaterings- och byggprojekt samt att det inte bytts ut 

trygghetslarm och gjorts inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 

 

Partnering är en upphandlingsform som kommunen använder sig av sedan något år 

tillbaka. Kommunen upphandlar även vanlig totalentreprenad exempel på sådana projekt är 

Asarums IP, LSS korta vägen, Svängsta förskola. Kommunen har även upphandlade 

ramavtal inom byggsektorn såsom bygg, el, vvs inom dessa avtal genomförs mindre 

byggprojekt mestadels underhållsprojekt. 

 

När projekten blir större och mer komplicerade såsom ny skola i Mörrum, Jössa och torget 

finns fördelar med att göra det i partnering tillsammans med entreprenören. En fördel med 

partneringprojekt är att träffsäkerhet visat sig vara större vad gäller kostnad och kvalitet 

samt att projekten genomförts med kortare ledtider och bättre hantering av förändringar 

under projektets gång. 

 

Beslut om övergången till partnering har skett i dialog med politiken och utifrån KABOs 

erfarenhet. Utvärdering både internt och ihop med entreprenören av både torget och Jössa 

har genomförts.  

 

Totala nedskrivningar uppgår till 11,1 mnkr enligt information i KSAU 2021. Utrangering av 

rivna hus i Stilleryd uppgår till 1,7 mnkr. 

 

Verksamheter, +30,8 mnkr Avvikelse  Kommentarer 

Exploatering näringsliv 

 

+1,0 mnkr Endast förprojektering av Östra Pirens 

utemiljö 2021. 

Exploatering bostäder 

 

+2,4 mnkr Plus på lokalgata i Asarumsdalen där 
förfrågningsunderlag påbörjades under 
hösten och utbyggnad sker 2022.  

mnkr

Budget Utfall Budget-

Verksamheter

2021 2021 avvikelse

2021

Exploatering näringsliv -1 0 1

Exploatering bostäder -4 -1 2

Markförvärv -26 -27 -1

Infrastruktur -26 -24 2

Pedagogisk verksamhet -144 -136 8

Vård och omsorg -18 -15 3

Fritid och kultur -41 -33 8

Övrig verksamhet -43 -36 7

Summa -304 -273 31
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Markförvärv 

 

-1,0 mnkr Slutlikvid för markförvärv Duveryd, 

markköp till ny brandstation, Viking 

Timber fastigheterna och köp av 

fastighet Stilleryd 13:1 ingår i årets utfall. 

Infrastruktur +1,5 mnkr Projektering av allmän parkering vid 

Prinsgatan är pausat under 2021. 

Pedagogisk verksamhet +8,4 mnkr Tillbyggnad och renovering av Svängsta 

förskola har varit ute på anbud och 

entreprenör är tilldelad för byggnation 

2022. 

Vård och omsorg +3,0 mnkr Byggnation av nytt LSS-boende på Korta 

vägen i Asarum är avslutad. Utbytet av 

trygghetslarm är framflyttat till 2022. 

Fritid och kultur +8,2 mnkr Tidsförskjutning i pågående projekt 

Väggabadets 50-metersbassäng och 

Asarums IP som beräknas vara klara i 

maj 2022.   

Övrig verksamhet +7,3 mnkr Byggnation av ny torgpaviljong är 

avslutad inom ramen för budget. 

Uppstart av större digitaliseringsprojekt 

har inte kunnat ske i förväntad takt och 

hanteras under kommande år. Inget 

inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 

 

 

Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagit ställning till 
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Balanskravsresultatet 
 

 
 

 
 

Balanskravet 

Kommunen har sedan 2013 en resultatutjämningsreserv för att utjämna intäkter över tid och 

därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det möjligt att avsätta den del 

av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv 

avsättning. Den samlade avsättningen år 2021-12-31 uppgick till 118 miljoner kronor. 

 

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 53,2 mnkr. En procent av årets 

skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (2 150 mnkr) uppgår till 

21,5 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.  

 

Det finns inget krav på återställande då 2021 års balanskravsresultat är positivt. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Källa till sammanställningar och statistik: Heroma och Kolada 

 

Ytterligare information angående personalförhållanden återfinns som bilaga till 

årsredovisningen (personalekonomisk redovisning 2021).  

 

Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.  

De prioriterade insatsområdena framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i Mål 

och Budget 2021: 

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   

2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning 

inom alla kommunens områden. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en 

tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket 

påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. 

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. Ett systematiskt arbete med 

bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är därför avgörande för att klara 

utmaningarna inom ekonomi, personal och verksamhet. 

  

2021 har också präglats av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. 

Varslet på 70 personer är en del i detta. Ett tjugotal personer har avslutats genom antingen 

uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 

Dessa minskningar ger effekt från och med årsskiftet. Personalneddragningarna i 

kombination med omorganisationer inom och mellan förvaltningar innebär förändringar för 

många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa 

psykologisk trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver 

särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är välfungerande för att säkra det 

utvecklingsarbete som redan är genomfört.  

  

Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, 

dels som en konsekvens av Covid-19, dels som en del i digitaliseringsresan. Att leda och 

arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 

den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  

  

Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna 

som har skett i form av samordningsvinster och gemensamma prioriteringar.   

  

Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen 

fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna för såväl chefer som medarbetare är 

nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 

 

Personalpolitik 

Karlshamns kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med 

professionella och engagerade medarbetare.  
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För att vara en attraktiv arbetsgivare, och utifrån de faktorer man anser avgörande för att 

man ska trivas på en arbetsplats, har Karlshamns kommun valt att arbeta med följande 

strategiska utvecklingsområden: 

 

 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

 

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

 

Ett politiskt prioriterat utvecklingsområde är fortsatt minskad sjukfrånvaro. Två viktiga 

insatser för att lyckas med att sänka sjukfrånvaron är dels att de timavlönade anställningarna 

minimeras både i antal utförda timmar och i antal personer, samt att chefer stannar kvar i sin 

chefsbefattning inom kommunen i minst 4 år. Detta då kontinuitet i ledarskapet ökar 

förutsättningarna för en välfungerande verksamhet. 

 

Arbetet ska organiseras så att en hållbar bemanning möjliggörs och så att kontinuitet och 

kvalitet i verksamheteten värnas. Detta kräver ett långsiktigt arbete och att så stor andel av 

personalen som möjligt är månadsanställd och tillsvidareanställd.  

 

Antal månadsanställda 

Vid mättillfället 2021-11-01 var antal månadsanställda 3 030 personer, vilket är en minskning 

med 8 personer jämfört med föregående år. Minskningen av månadsanställda beror delvis 

på de besparingar som pågår inom kommunen.  

 

 Förvaltning 
Tillsvidare-

anställda           

Visstids-

anställda 

Totalt antal 

månads- 

anställda 

Differens 

2020/2021 

Omsorgsförvaltningen 782 58 840 +42 

Arbete och Välfärd 447 14 461  -14 

Utbildningsförvaltningen    997 212 1 209 -63 

Kommunstyrelseförvaltningen 506 14 520 +27 

TOTALT  2732  298  3 030  -8 

 

Utbildningsnivå 

I Karlshamns kommun är andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning 49 procent 

vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående år. Över tid har denna siffra haft en 

svag men stadig uppgång. 
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Personalrörlighet  

Personalrörlighet är ett brett begrepp som innefattar dels personalomsättning, det vill säga 

hur många medarbetare som börjar och slutar i förhållande till det genomsnittliga antalet 

anställda, dels hur rörligheten inom organisationen ser ut med bland annat omorganisation, 

frivilligt byte av arbetsplats inom organisationen etc.  

 

Personalrörlighet 2020 2019 2018 

Nya tillsvidareanställda under året  7% 8% 11% 

Avgångna tillsvidareanställda under året  9% 12% 9% 

 

Personalomsättning chef 

Andelen chefer som stannat kvar i sin befattning i 4 år eller mer inom kommunen har ökat 

med två procentenheter till 45 procent för 2021. 

  

Förvaltning 
Antal 

chefer 

Chef 

minst 4 år 
2021 i % 2020 i % 

Omsorgsförvaltningen 31 10 32% 37% 

Arbete och Välfärd 25 8 32% 27% 

Utbildningsförvaltningen  

(exkl. bitr. rektorer) 
31 16 52% 42% 

Kommunstyrelseförvaltningen 26 17 65% 63% 

TOTALT 113 51 45% 43% 

 

Åldersfördelning 

 27 % är i åldern upp till 34 år  

 48 % är i åldern 35-54 år  

 25 % är i åldern 55 år och uppåt 

Det är positivt att kommunen under de senaste 10 åren har ökat antalet anställda i den yngre 

åldersgruppen och att vi har en jämn åldersfördelning.  
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Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 

Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som 

innebär en påtagligt större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning samt bidrar till 

att jämställdheten ökar. Vård, skola och omsorg står inför stora rekryteringsutmaningar de 

närmaste åren, dels för att ersätta de som går i pension och dels för att behovet ökar. Mellan 

2009 och 2021 har andelen heltidsanställningar i kommunerna ökat.  

 

Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 

utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 

bland annat undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och 

stödbiträde.  

 

Timavlönade 

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

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

semestervikarier anställs som månadsavlönade.  

 

Att bemanna utifrån att vi vet att en viss andel personal är frånvarande av olika anledningar 

som VAB, semester och sjukfrånvaro etcetera ger vinster genom ökad kontinuitet i 

verksamheten som i sin tur ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.  

 

Förvaltning  2021 2020 2019 2018 2017 

Omsorgsförvaltningen 83 434 86 412 55 008 45 806 
163 901 

Arbete och Välfärd 164 179 117 243 89 940 86 305 

Utbildningsförvaltningen  40 735 38 078 47 841 59 489 68 755 

Kommunstyrelseförvaltningen 
29 455 

19 312 15 953 20 430 22 325 

SHBF och KLF tom 2020  2 985 583 1 151 318 

TOTALT 317 803 264 402 209 325 213 180 255 299 

 

Som framgår av tabellen ovan har antalet timmar som görs av timavlönade ökat med drygt 

50 000 timmar mellan både 2019-2020 och 2020-2021. Denna ökning beror på att vi under 

dessa två år varit hårt drabbade av pandemin med hög sjukfrånvaro och annan frånvaro 

kopplat till Covid-19 hos ordinarie personal, vilket har gjort att behovet av vikarier och 

timavlönade ökat. 

 

Semester  

Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun tillsvidareanställda 

medarbetare möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. 

Medarbetare som är 39 år eller yngre får i och med detta ytterligare 4 dagar och 

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

 

Sjukfrånvaro och sjukkostnader 

Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det 

övergripande planet handlar det om ledarskap, att skapa kontinuitet och hur arbetet är 

organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ för individ.   

 



 76 

Från 2020 ses en kraftig ökning av sjukfrånvaron, detta till följd av Covid-19. Även under 

2021 har kommunen varit hårt drabbad av pandemin vilket framför allt syns på 

korttidsfrånvaron. Förutom sjukfrånvaro har vi även haft frånvaro på grund av smittorisk samt 

karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

 

Sjukkostnader 

I takt med ökad sjukfrånvaro ökar även sjuklönekostnaderna. Tabellen nedan visar 

sjuklönekostnaderna som arbetsgivaren har de 14 första dagarna i sjukperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, % 2021 2020 2019 2018 

Korttidsfrånvaro, dag 1-14 3,7% 3,9% 2,7% 2,9% 

Långtidsfrånvaro, dag 15- 4,6% 4,5% 4,6% 5,0% 

Totalt 8,3% 8,4% 7,3% 7,9% 

Sjuklön dag 2-14 2021 2020 2019 2018 

Omsorgsförvaltningen 8 447 9 314 7 147 7 873 

Arbete och Välfärd 4 270 3 946 2 798 2 945 

Utbildningsförvaltningen 8 165 8 508 5 551 6 023 

Kommunstyrelseförvaltningen 3 415 - - - 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - 2 754 1 882 2 187 

Kommunledningsförvaltningen - 610 351 452 

Övriga (valnämnd, överförm, festival) - 12 13 9 

Finansförvaltning - 39 -526 -330 

Summa sjuklön exkl. PO 24 297 25 184 17 216 19 489 

Förändring från föreg. år i % -3,15% 46,3% -10,1% 13,1% 
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Redovisning av sjukfrånvaro 2021 Totalt 2021 Män 2021 Kvinnor 2020 Totalt 2019 totalt 

Kommunkoncernen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,9%     8,0% 7,0% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 8,7%     9,2% 7,7% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,4%     7,6% 6,6% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,2%     8,0% 7,3% 

            

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

43,6%     42,3% 50,0% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 30,7%     24,0% 34,4% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 41,1%     42,2% 50,8% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 50,4%     48,8% 54,9% 

            

Kommunen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

8,3% 6,0% 8,9% 8,4% 7,3% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 9,1% 7,0% 9,8% 9,4% 8,0% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,8% 5,5% 8,4% 8,0% 6,8% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,6% 6,2% 9,2% 8,5% 7,5% 

            

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

44,5% 38,5% 45,5% 43,0% 50,3% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 31,2% 16,6% 35,1% 24,5% 34,8% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 42,2% 39,3% 42,7% 43,1% 51,7% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 51,2% 49,4% 51,5% 49,4% 54,4% 
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Övrig Personalstatistik 2021 Totalt 2021 Män 2021 Kvinnor 2020 Totalt 2019 totalt 

Kommunen, 1 november           

Antal månadsanställda 3 030 583 2 447 3 038 3 102 

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

            

Anställningsform           

därav tillsvidareanställda 2 732 504 2 228 2 719 2 767 

därav tillsvidareanställda i % 90% 86% 91% 89% 89% 

            

Sysselsättningsgrader           

därav heltidsanställningar 2 345 508 1 837 2 336 2 296 

därav heltidsanställningar i % 77% 87% 75% 77% 74% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95% 97% 75% 94% 94% 

Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 871 563 2 308 2 862 2 915 

            

Medelålder 44,7 43,6 44,9 44,6 45,0 

            

Hälsa           

Antal friska personer 1 nov 2 742 538 2 204 2 885 2 883 

Antal friska i % 91% 93% 91% 93% 94% 

            

Lön           

Medellön - heltidslön 31 321 32 273 31 094 30 169 29 905 

Medianlön - heltidslön 29 700 29 700 29 700 28 400 28 300 

            

Kommunen, resursanvändning hela 
året 

          

Anställningsdagar 1 104 738 212 491 892 247 1 151 967 1 209 123 

Frånvarodagar 272 767 37 021 235 746 277 196 280 647 

Frånvarofrekvens 24,7% 17,4% 26,4% 24,1% 23,2% 

Närvaro i % av anställningsdagar 75,3% 82,6% 73,6% 75,9% 76,8% 

            

Arbetade timmar 4 380 314 1 042 051 3 338 263 4 460 828 4 624 769 

därav:            

* fyllnadstid 26 063 3 934 22 129 27 727 30 950 

* övertid 21 031 5 808 15 223 20 657 21 693 

* timtid 317 793 153 845 163 948 264 042 209 327 
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Förväntad utveckling 
 
Kommunen 
Framtiden innebär stora möjligheter men också stora utmaningar. Det krävs både 

personella och ekonomiska resurser för att planera, utveckla och bygga ut kommunen på 

ett hållbart och långsiktigt sätt. En god hushållning är en förutsättning för att skapa en stabil 

grund för långsiktiga och hållbara investeringar utifrån de samhällsbehov som finns. I 

kommunens ansvar ligger att skapa värde för våra befintliga invånare och säkerställa att 

varje resurs och skattekrona används på ett effektivt sätt. Samtidigt ska det skapas 

förutsättningar för fler invånare.  Detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och en 

tydlig plan för att kunna växa hållbart.  

 

Den ekonomiska utvecklingen har varit, och är för den kommunala verksamheten, en 

osäkerhetsfaktor. Kostnaden per invånare ökar och i förhållande till jämförbara kommuner 

har Karlshamn ett högt kostnadsläge. De ekonomiska utmaningarna kommer att kvarstå de 

kommande åren och förändringsarbete inom kommunkoncernen kommer fortsatt att ha stor 

betydelse. Att hitta nya arbetssätt, implementera dem och fortsätta sträva efter långsiktigt 

hållbara lösningar är framgångsfaktorer som är viktiga. Under de senaste åren har de 

kommunala verksamheterna påbörjat detta omställningsarbete, kostnadsutvecklingen har 

dämpats och helårseffekten för kommande år förväntas motsvara beslutade 

personalkostnadsneddragningar.     

 

Det har varit och kommer även framgent att vara volymökningar i flera verksamheter. Dels 

med hänsyn till demografiska utvecklingen och dels med hänsyn till att befolkningen 

förväntas öka. Volymökningar medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och 

investeringsbudget gällande lokaler, infrastruktur med mera. I dagsläget finns det 

volymökningar inom äldreomsorg, särskola samt inom grund- och gymnasieskolan ökar 

andelen elever i behov av särskilt stöd/elever med extraordinära behov. Det finns även 

volymökningar inom LSS, familjehemsplaceringar och försörjningsstöd, där åtgärder med 

tidiga insatser förväntas leda till goda förutsättningar för såväl individen som 

verksamhetens kostnadsutveckling.  

 

I arbetet med resultatrapporten för 2021 har följande möjligheter och utmaningar 

identifierats: 

 

Möjligheter 

 Genom att använda teknik och digitalisering skapa en långsiktigt hållbar och 

kostnadseffektiv verksamhet som i sin tur bidrar till god ekonomisk hushållning. 

 Attraktiv boendekommun som erbjuder varierande goda livsmiljöer hela livet. 

 Samverkan såväl regionalt som lokalt och tillsammans med civilsamhället. 

 Goda utbildningsmöjligheter som kan förse näringsliv och offentlig sektor med 

kompetent arbetskraft. 

 Samverkan inom kommunkoncernen men också med andra aktörer 
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Utmaningar 

 Öka robustheten i våra verksamheter och inom vårt geografiska områdesansvar för att 

motstå framtida kriser och bidra till att bygga Sveriges totalförsvar 

 Valår och säkerhetsläge 

 Ekonomi i balans på kort och lång sikt 

 Skapa långsiktiga förutsättningar med en tydlig målbild 

 Kompetensförsörjning, steget före för att möta framtida behov 

 Sänka sjukfrånvaron 

 Utveckla samarbete och samverkan inom kommunen, inom kommunkoncernen samt 

med andra aktörer 

 Utveckla tekniska- och digitala lösningar samt proaktiva arbetsmetoder som skapar 

mervärde för dem som efterfrågar kommunal service 

 Klimatfrågor 

 Att investera i takt med att behoven uppstår i verksamheten 

 Att inrymma förväntade volymökningar  

 Riktade statsbidrag som beslutas årligen där kraven förändras  

 Att hantera löpande verksamhet, ta hand om utvecklingsbehov och samtidigt hålla en 

god arbetsmiljö med begränsade resurser och osäker omvärld 

 Återhämtning från pandemin 

 

Bolagen  
Karlshamn Energi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och arbetar med långsiktig 
planering av verksamheten. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av 
verksamheten. Bolaget behöver ha långsiktig ekonomisk planering. Vidare har pandemin 
påverkat Karlshamn Energi bland annat genom att arbete som utförs i kundanläggningar 
såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbete med mera har senarelagts i perioder 
under året. Bolaget har problem med längre leveranstider och högre priser på material inom 
flera områden. 
 

Karlshamnsbostäder AB inleder 2022 med en stor satsning gällande upprustning av 

bolagets största bostadsområde, Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 

60-talet med ett stort, eftersatt underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög 

efterfrågan på bostäder där behöver hela området fräschas upp och ses över. Vidare 

påverkas bolagets framtida utveckling påverkas av följande: 

 

 Begränsad kommunal borgen vilket medför att bolaget måste avstå investeringar 

som skulle generera intäkter.  

 Bolaget har också stora svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget 

är så osäkert 

 Försenade detaljplaner 

 Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter 

 Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter 

 Ökade driftskostnader som vi inte kan påverka 

 Ovanligt många skador under året 

 Ny organisation från 1 september 2021 

 Låg hyreshöjning 

 Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material 
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Karlshamns hamn AB har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik 

till Kina), lagring av vindkraftsleveranser på gasrörstomten och fortsatt utveckling på sågat 

virke. Bolaget står inför en möjlig satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut 

verksamheterna likhet med andra kommunala hamnbolag. Dock finns det globala, 

nationella, regionala och lokala utmaningar som behöver utvärderas inför en eventuell 

satsning i framtiden. Stora kostnadsökningar på energi och drivmedel påverkar företagets 

resultat negativt.  

 

Karlshamnsfastigheter AB har många utmaningar framöver. Det befintliga 

fastighetsbeståndet åldras och i takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer 

kräva investeringar framöver. Mer distansarbete spås vilket kommer medföra att behovet av 

kontorsytor minskas. Det är därför viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen 

och kan ställa om för att klara av de nya kraven som hyresgästerna kommer att ha. Projekt 

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande 

byggentreprenör är framförhandlat och en ny upphandling pågår och har tilldelas under 

januari 2022. Den plan som legat för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt 

revideras. Vidare påverkas bolagets framtida utveckling påverkas av följande: 

 

 Utökad samverkan inom bolags- och kommunkoncernen 

 Fortsatt inventering av hyresavtal 

 Digitalt fastighetssystem sätts i drift fullt ut 

 Marknadsföring och uthyrning av ytor i Emigranten 1 

 Nybyggnationen ger initialt ökade förluster. 

 Risk för fördyrningar i Emigranten 1 

 Ytterligare nedskrivningsbehov i Emigranten 1 

 Försäljning respektive förädling av fastighetsbeståndet 

 Avmattning av högkonjunktur 

 Mycket kraftig ökning av borgensavgiften 

 

Kreativum i Blekinge AB hade ungefär 32 000 besökare under 2021. Dinosaurieutställning 

bidrog till besöksintresset på ett mycket positivt sätt. Under arbetet med att ta fram budget 

2022 genomfördes en analys avseende bolagets upptagningsområde. Inom 1,5 timmes 

restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. 

Inom detta område så är bolagets utbud unikt. Investeringen i Domebiografen fortsätter 

under 2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig belysning installeras. Kreativum står 

nu väl rustat för de kommande åren med en modern konferensanläggning och Domebiograf 

som ger konferensanläggningen en ny dimension samt ett utbud i utställningen som möter 

framtiden. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt har påbörjats 2022 och målet är 

verksamheten skall visa plus från 2024. 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Under året har följande möjligheter och utmaningar identifierats: 

 

Möjligheter 
 

 Lönsamma affärer och intresse i Karlshamn 

 Planerade reinvesteringar, underhåll och nyinvesteringar skapar stabilare 

förutsättningar 

 Agenda 2030 

 Restriktionerna lättar för besöksnäringen 

 Mångfald, inkludering och ökad integration 

 Digitalisering 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Samordning i kommunkoncernen  

Utmaningar 

 Stora kapitalintensiva investeringar  

 Ökade säkerhets- och miljökrav 

 Varumärket Karlshamn 

 Dotterbolag med budgeterade obalanser 

 Spåren av pandemin 

 Infrastruktur 

 

Långsiktighet och god ekonomisk hushållning är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. 

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  
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Finansiella räkenskaper för koncernen och 

kommunen 
 

Resultaträkning 
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Balansräkning  
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Kassaflödesanalys 
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Noter 
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Redovisningsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Avvikelser från 

rekommendationerna redovisas under respektive rubrik nedan. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 

investeringar och med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången reducerat 

med eventuellt investeringsbidrag. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras.  

 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och har en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.  

 

Ränteutgifter aktiveras inte i kommunen. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och 

redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.  

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar som består av flera komponenter med olika 

nyttjandeperioder delas upp och skrivs av var för sig. Mark och konstnärlig utsmyckning har 

obegränsad livslängd och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 

materiella tillgångar. En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader  
Stommar, grund 75-100 år 
Fasad, yttertak, fönster 30-80 år 
Värme, sanitet, kyla ventilation 20-50 år 
El, tele, styr- och övervakning 15-40 år 
Övrigt byggnader 20-60 år 
Markanläggningar 50-70 år 
Maskiner, tekniska anläggningar  5-25 år 

 Övriga inventarier 5-20 år 
Persondatorer och IT investeringar 3 år 

 

Avvikelse från RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Enligt 

RKR R4 ska avskrivning ske från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Vår 

bedömning är att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens där 

avskrivning ska ske från anskaffningstidpunkten. Under 2022 planeras för en omställning.  
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Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar 

Följande avskrivningstider tillämpas i kommunkoncernen; 

- Goodwill 5 år 
- Koncessioner 5-10 år 
- Balanserade kostnader för utvecklingsarbete 5 år 

 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när kommunen blir part i 

det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 

balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 

reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt 

väsentligt överförts till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 

förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört. 

 

Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring 

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Eventuella transaktionsutgifter 

kostnadsförs när de uppkommer. Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna till 

verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap 6-7§ LKBR. 

 

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring 

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella 

transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet. Efter första redovisningstillfället värderas 

tillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella nedskrivningar. Finansiella 

omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 

anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. 

 

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella 

direkta transaktionsutgifter periodiseras jämnt över lånets löptid. Efter första 

redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärdet medan 

långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

 

Intäkter 

 

Skatteintäkter 

Kommunens redovisade skatteintäkt består av preliminära skatteinbetalningar som kommit 

kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga 

taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära 

slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKLs decemberprognos. 

 

Leasing 

Enligt RKR R5 ska leasingavtal klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. 

Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 

fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 

leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är ett 

operationellt leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 

redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen.  
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Avvikelse från RKR R5 

Alla leasingkontrakt har behandlats som operationella i redovisningen vilket innebär att 

kostnaden har redovisats linjärt under leasingperioden. Arbetet med att skapa rutiner för att 

redovisa i enlighet med RKR R5 pågår. 

 

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med 

den löpande verksamheten betraktas och redovisas som extraordinära poster. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är 

extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 

Extraordinära poster särredovisas på egna rader och jämförelsestörande poster särredovisas i 

not när de förekommer.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 21 

och redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring 

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

redovisas enligt K3. 

Pensioner intjänade före 1998, inklusive löneskatt, redovisas som en ansvarsförbindelse inom 

linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen. RIPS 21 har använts för beräkning 

av pensionsskulden. Pensionsåtagandet i kommunen redovisas enligt blandmodellen. 

 

Avsättningar 

Som avsättning redovisas en legal förpliktelse som på balansdagen antingen är säker eller 

sannolik till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.  

 

Sammanställd redovisning  

I de sammanställda räkenskaperna (kommunkoncernen) ingår alla koncernföretag där 

kommunen har ett varaktigt betydande inflytande (minst 20procent) eller om det har särskild 

betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Verksamhet som bedrivs inom ramen för 

kommunalförbunden; Räddningstjänsten Västra Blekinge, Cura Individutveckling samt 

Miljöförbundet Blekinge Väst ingår inte i den sammanställda redovisningen. Skälet till detta är 

att de ej har väsentlig påverkan. 

 

Vid förvärvstidpunkten upprättas en förvärvsanalys som ligger till grund för eliminering av 

kommunens aktier i de kommunala koncernföretagen. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då 

det betydande inflytandet erhålls. I förvärvsanalysen värderas identifierbara tillgångar och 

skulder inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av 

mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och 

anskaffningsvärdet. Konsolideringen sker i proportion till kommunens ägda andel av det 

kommunala koncernföretaget vilket innebär att enbart ägd andel av de kommunala 

koncernföretagens räkenskapsposter medtas i de sammanställda räkenskaperna. 

Mellanhavanden mellan koncernföretagen samt kommunen elimineras i sin helhet.  
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Ord och uttryck 

 

tkr= tusentals kronor mnkr = miljontals kronor mdkr = miljarder kronor 

 

Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital verksamhetsmått i de kommunala bolagen. Utgörs av 

rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i 

förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  

 

Avsättningar ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt 

bestämd. 

 

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. 

Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har 

skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapital). 

 

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar.  

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

 

Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  

samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 

 

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

 

FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 

 

Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 

 

Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-

ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2020 1,50 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 

påverkat likvida medel.  

 

Kommunalt koncernföretag, företag där kommunen har ett varaktigt betydande 

inflytande (minst 20 procent) eller om det har särskild betydelse för kommunens 

verksamhet eller ekonomi. 

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

Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB, Karlshamnsbostäder 

AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn Kombiterminal AB, Kreativum i Blekinge AB 

och Karlshamnsfastigheter AB.  
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Kommunal koncern, kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. , 

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

kommunkoncernen ingår även delägda Västblekinge Miljö AB. 

 

Konsolideringsgrad, andel av pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, 

försäkring eller egna förvaltade pensionsmedel. Summan av de förvaltade 

pensionsmedlen divideras med summan av pensionsförpliktelser. 

 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 

 

Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de 

investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag. 

 

OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker. 

 

PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 

tidigare. 

 

Totala pensionsförpliktelser, summan av avsättning för pensioner (inklusive särskild 

löneskatt) och ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser (inklusive särskild 

löneskatt) 

 

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till 

vilka de hör. 

 

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 

förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräk-

ningen för de två senaste åren.  

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 

 

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

 

Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten 

dividerat med nettoinvesteringar. 

  

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

 

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna 

kapitalet.  

 

Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget 

kapital. Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 

 

Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kort-

fristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 
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Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och 

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

fordringar). 

 

Verksamhetens resultat, innehåller skatteintäkter och statsbidrag men inte finansiella 

kostnader och intäkter. Fr o m 2019 ska vissa finansiella instrument bokföras till verkligt 

värde. Orealiserade vinster ska inte räknas med i balanskravsresultatet. Det saknas därför  

krav på återställande vid negativt resultat som beror på oraliserade vinster.  

 

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

 

Återlånade medel, skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Summan av pensionsförpliktelser minskas 

med summan av förvaltade pensionsmedel. 

 

ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 

 

Överskottsgraden mäter årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning. 

 

Överskottsmedel, överskott kan uppstå i en pensionsförsäkring. Överskottsmedel kan 

användas för exempelvis nya premier och indexering (värdesäkring). Hur överskottet 

beräknas framgår av försäkringsavtalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


