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Förvaltningsberättelse  
 

Sammanfattning  
 

Det finns mycket som utvecklats positivt och som bör lyftas fram för Karlshamns kommun. 

För verksamheterna inom utbildning har elevernas resultat i skolan höjts och nämnden 

närmar sig 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 när de riktade 

statsbidragen faller bort. I verksamheterna för arbete och välfärd har försörjningsstöden 

minskat i antal, antalet placeringar inom barn och familj har stabiliserats på en nivå och 

kostnaden per brukare inom LSS-verksamheten fortsätter att sjunka. Inom stöd och service i 

kommunstyrelseförvaltningen fortsätter arbetet med näringslivsfrågor, samhällsutveckling,  

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

osv.  

 

Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när befolkningen ökar, demografin förändras 

och skatteunderlagsutvecklingen är svag. Verksamheterna ska kunna ta emot ökade volymer 

samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt begränsat de kommande åren.  Den 

löpande verksamheten är inne i en fas med anpassningskrav för att kommunen ska nå en 

god finansiell ekonomisk hushållning, där överskottsmålen kan nås och självfinansiering av 

investeringar är möjligt. Men också för att kostnaden per invånare ska motsvara liknande 

kommuner.  

 

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

ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål i 

kommunprogrammet för 2019-2022 tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det ska 

noteras att resultatet är bättre än förra året vilket innebär en positiv utveckling. Det finansiella 

målet om en soliditet på i genomsnitt 60 % 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 ännu. För det enskilda året kan målet 

uppnås gällande överskott. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens 

ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  

 

Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn tar ansvar 

för morgondagens 

samhälle 

Måluppfyllelsen är inte total men på väg mot god. Flera 

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 

Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar 

indikatorer 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. 
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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 det ekonomiska resultatet 

de kommande åren vilket gör att sammanfattningsvis kan 

måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, 

på god väg inom vissa men sämre när det gäller 

långsiktigt hållbar ekonomi. När det gäller både sjuktal 

och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att 

måluppfyllelsen ska kunna sägas vara på väg mot god 

eller god. 

 

 

Kommunkoncernen fokuserar på hållbarhet vilket bör lyftas fram eftersom det 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.     

 

Blekinge och Karlshamn har varit relativt förskonade från pandemin till skillnad från andra 

delar av riket. Höjd beredskap och ett proaktivt arbete för att förhindra smittspridning har 

ändå tydligt påverkat kommunens verksamheter främst inom omsorg och arbete och välfärd 

men även inom utbildningsverksamheten. Med största sannolikhet fortsätter pandemin att 

påverka verksamheten, konjunkturen och enskilda individer under en tid framöver. Allas 

insatser har varit och är fortsatt mycket viktiga.   

 

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.  
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Översikt över verksamhetens utveckling  

 

 
 

 

 

 

 

mnkr 2021-08-31 2020-08-31 2020 2019 2018 2017

Kommunen

Verksamhetens intäkter 264 252 408 432 510 521

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 414 1 347 2 013 1 935 1 890 1 819

Verksamhetens bruttokostnader -1 503 -1 499 -2 323 -2 291 -2 366 -2 220

Årets resultat 112 47 4 -7 -110 27

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 

och utjämnningsbidrag, % 93% 97% 100% 101% 105% 99%

Överskottsgrad, % 7,9% 3,5% 0,2% -0,4% -5,8% 1,5%

Överskottsgrad i genomsnitt 5 år, % 0,7% -0,1% -0,7% -0,7% -0,9% 0,9%

Soliditet (%) 64% 65% 59% 65% 62% 66%

Soliditet, genomsnitt 5 år 63% 65% 64% 65% 65% 66%

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 48% 48% 44% 47% 45% 48%

Investeringar (netto) 162 102 236 196 150 116

Självfinansieringsgrad (%) 31% 91% 78% 4,0% 62,7% 127,6%

Långfristig låneskuld 300 200 250 150 155 185

Genomsnittlig låneränta, % 0,53% 0,82% 0,78% 0,91% 2,05% 1,96%

Skuldsättningsgrad, % 55% 53% 70% 54% 62% 51%

Borgensåtagande, mnkr 3 079 2 643 2 785 2 510 2 169 1 966

Antal månadsanställda (1 november) 3 022 3 058 3 038 3 102 3 247 3 203

Kommunfakta:

Folkmängd (31 juli 2021) 32 370 32 428 32 402 32 473 32 330 32 200

Kommunal skattesats * 22,33 21,76 21,76 21,76 22,21 22,21

2021-08-31 2020-08-31 2020 2019 2018 2017

Den kommunala koncernen

Verksamhetens intäkter 753 687 1 088 1 252 1 166 1 088

Verksamhetens kostnader -1 841 -1 780 -2 776 -2 884 -2 822 -2 586

Resultat efter finansiella poster 128 72 39 42 -42 85

Årets resultat 128 72 39 42 -42 73

Soliditet (%) 25% 26% 24% 26% 27% 29%

Soliditet, genomsnitt 5 år, koncern 26% 28% 27% 29%

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 23% 23% 22% 23% 23% 25%

Investeringar 480 299 636 656 456 504

Självfinansieringsgrad (%) 42% 63% 55% 39% 55% 66%

Långfristig låneskuld 3 292 2 855 2 952 2 693 2 263 2 113

Genomsnittlig låneränta, % 0,74% 0,91% 0,87% 1,05%

*skatteväxl ing kol lektivtrafik -45 öre 2019 samt skattehöjning 57 öre 2021
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Händelser av väsentlig betydelse under verksamhetsåret  

till och med augusti  
 

Påverkan av Covid-19 
Blekinge har haft förhållandevis få fall av Covid-19.  

 

Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2021-09-20 

 

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

har behovsanpassats osv. Förebyggande arbete med smittskydd, utbildning, information, 

lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det vardagliga arbetet.     

 

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

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

verksamhet omfattande ca 10 % av det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma 

grad. 

 

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 

konjunkturuppgång som enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) förväntas hämta 

hem tidigare nedgång betydligt snabbare än förväntat. Trots detta kvarstår restriktioner 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 kommunledningsförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet 
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tillskjuts ersättning för sjuklönekostnader men har också ansökt om ersättning för 

merkostnader avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner. 

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

verksamheterna. 

 

Kommunen 
Ett stort fokus på budget har präglat 2021 och planperioden 2022-2024. Nämnderna arbetar 

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

längre perspektiv. Helårsprognosen 2021 indikerar ett överskott på 50 mnkr och en 

budgetavvikelse på 29 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 

(tillfälliga) som bär upp nämndernas obalans. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt 

är en utmaning som tar tid. Nämnderna bedöms vara i balans vid utgången av 2022, i 

enlighet med beslutad personalreducering av Kommunstyrelsen. 

Personalkostnadsutvecklingen uppgår till 0,6 % för perioden jan-aug 2021 i jämförelse med 

2020. Nyckeltalet kan kompletteras med nettokostnadsutvecklingen som uppgår till 2,9 % för 

samma period, som fångar såväl kostnader som intäkter.  

 

Viktigt att notera att 15,3 mnkr är ersättningar kopplade till pandemin. Helårsprognosen för 

skatteintäkter är plus 41,6 mnkr varav korrigering slutavräkning 2020 +6,4 mnkr och 

slutavräkning 2021 +24,5 mnkr. 

 

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. 

 

Med tanke på vad som händer i omvärlden så behöver det finnas en beredskap för viss 

ökning av nyanlända. 

 

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. 
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Andelen inkommande elektroniska fakturor, e-fakturor, uppgår till 90 procent av det totala 

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

nyttjar kommunala tjänster. 

 

Under hösten kommer arbetet med införande av digitala tidrapporter att påbörjas inom 

tekniska verksamheten. Satsningen kommer att innebära 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.  

 

Organisations- och nämndsförändringar 

Från och med 2021 har Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

slagits samman till Kommunstyrelseförvaltningen. Syftet är att samordna service- och 

stödfunktioner. 

 

Överförmyndarverksamheten i de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona har 

från och med 2021 slagits samman och samlokaliseras i Ronneby. 

 

Förvaltningen Arbete och Välfärd omorganiserades 1 maj 2021. Nämnden för Arbete och 

Välfärd upphörde 1 juni och nämndens ansvarsområde inkluderades i Omsorgsnämnden. 

 

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

kulturskola från Utbildningsförvaltningen. 

 

Bolagen  
Karlshamn energi är nu i slutfasen i utbyggnaden av bredband. Det innebär att över 99 

procent 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. Karlshamn Energi 

har integrerad intern kontroll samt system för avvikelsehantering inklusive 

visselblåsarfunktion. 

 

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 
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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. Sjukskrivningsnivån är hög till följd av 

pandemin. 

 

Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framför sig. Det befintliga fastighetsbeståndet 

åldras och kräver ökat underhåll vilket innebär behov av investeringar. Vissa hyresgäster har 

fått uppskov med hyran på grund av pandemin. 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.  

 

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). 

 

Förväntad utveckling 
 
Kommunen 
Visionen Karlshamn 50 000 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 och samtidigt skapa 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 

utmaning. Kostnaden per invånare ökar och i förhållande till jämförbara kommuner har 

Karlshamn ett högt kostnadsläge per invånare. Den ekonomiska styrkan i form av soliditet är 

fortfarande stark, men har successivt försvagats, eftersom investeringstakten varit hög och 

verksamhetsresultateten svaga. De ekonomiska utmaningarna kommer att kvarstå de 

kommande åren och förändringsarbete inom kommunkoncernen kommer ha fortsatt att stor 

betydelse. Att hitta nya arbetssätt, implementera dem och fortsätta sträva efter långsiktigt 

hållbara lösningar är framgångsfaktorer som är viktiga. Under 2021 har de kommunala 
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verksamheterna påbörjat detta omställningsarbete, kostnadsutvecklingen har dämpats och 

helårseffekten för kommande år förväntas motsvara beslutade personalkostnads-

neddragningar.     

 

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 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 planbudget för 2022-2024 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. 

Utmaningar 

 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 

 Öka robustheten i våra verksamheter och inom vårt geografiska områdesansvar för 

att motstå framtida kriser och bidra till att bygga Sveriges totalförsvar. 

 

Bolagen  
Karlshamn Energi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och arbetar med långsiktig 

planering av verksamheten. Med hänsyn till det är det viktigt att säkerställa reinvesteringar 

och utveckling av verksamheten. Nuvarande osäkerhet avseende låneutrymme och eventuell 

påverkan på Karlshamn Energis framtida investeringar, ses som en utmaning och risk för 

konsekvenser i bolagets åtaganden.  

 

Karlshamnsbostäder AB bedömer också att den begränsade kommunala borgen medför 

konsekvenser i verksamheten. Bolaget måste avstå investeringar som kan generera intäkter 

och svårigheterna att planera investeringarna framåt är en risk. Vidare har bolaget 

utmaningar med försenade detaljplaner, höga kostnader för ombyggnad lokaler till 

lägenheter, svårigheter att hyra ut lokaler, svårigheter att hyra ut studentlägenheter och viss 

svårighet att hyra ut lägenheter i ytterområdena. 
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Karlshamns hamn har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik till 

Kina). Bolaget står inför en möjlig framtida satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut 

verksamheterna. Dock finns det globala, nationella, regionala och lokala utmaningar som 

behöver utvärderas inför en eventuell satsning i framtiden.  

 

Karlshamnsfastigheter 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 Emigranten 

etapp 5 riskerar överskrida budget. Framtagande av nya prognoser pågår, men det tar tid då 

bygghandlingarna är omfattande.  

 

Kreativums utsikter för verksamhetsåret 2021 är fortsatt ovissa på grund av covid-19-

pandemin. Kreativums ordinarie affärsmodell inte kan genomföras normalt med hänsyn till 

pandemin och framtida begränsningar/besöksmönster är svåra att förutspå. Fokus under året 

ligger på att så kraftfullt som möjligt hantera kostnader för att skapa en stabil ekonomi. 

 

I arbetet med planbudget för 2022-2024 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 
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Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller 

efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten 

upprättas och som inte på annat sätt beaktas i 

delårsrapporten 

 
Miljöförbundet förväntas göra en återbetalning av eget kapital motsvarande 8,5 mnkr under 
2021 eller 2022. Karlshamns andel av återbetalningen motsvarar 4,3 mnkr. 
 
Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag i delårsrapporten utgår från 

SKR:s augustiprognos i cirkulär 21:31. Den 30 september publicerade SKR ny skatteprognos 

i cirkulär 21:35. SKR räknar nu med en skatteunderlagstillväxt som samtliga år är starkare än 

den utveckling som beräknades i föregående prognos från augusti. Inkommande statistik 

över utvecklingen i år är fortsatt stark och den aviserade finanspolitiken för 2022 bidrar till att 

höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som 

driver upp tillväxten i lönesumman – detta är den viktigaste revideringen. Samtidigt är olika 

transfereringar något uppreviderade 2022, till följd av Budgetpropositionen för 2022. 

Revideringarna är relativt stora för perioden som helhet; den beräknade nivån på 

ackumulerat skatteunderlag 2024 ligger 2,0 procentenheter högre än föregående prognos. 

 
Karlshamns kommun har förvärvat 10% av TechTank AB vilket motsvarar 50 aktier. Det 
årliga driftbidraget uppgår till 0,4 mnkr. 
    

Utbildnings- och omsorgsnämnden har redovisat bidrag för Skolmiljarden på 3,7 mnkr samt 
bidrag God vård på 15,9 mnkr som riktade statsbidrag. Enligt RKR klassificeras bidragen 
som generella statsbidrag enligt den externa redovisningen. Skolorna behöver inte ansöka 
om pengarna utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till varje 
kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till 
utbildning. I omsorgens har ansökan skett, åtgärder ska redovisas men det finns inte längre 
återbetalningskrav.  
 
Bidraget utgör ingen ersättning för kostnader som kommunen har med anledning av en 
statligt beslutad skyldighet. Det finns inte några villkor i form av krav på prestation från 
kommunerna att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. 
Utifrån RKR R2 Intäkter ska därmed det aktuella bidraget klassificeras som ett generellt 
statsbidrag. 
 
Utbildningsnämndens bidrag för Skolmiljarden kommer att bokas om till finansen som ett 
generellt statsbidrag. Nämnden tar fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag på 3 736 tkr. 
 

Omvärldsrisker          
 

Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling  
Källa: SCB 
 
Den 30 juni 2021 var 10 409 248 personer folkbokförda i Sverige, en folkökning under första 

halvåret med 29 953. Under första halvåret 2021 var folkökningen större än året innan, men 

lägre än alla andra år sedan 2008. Invandringen, som minskade kraftigt under 2020, har 

fortsatt att minska under första halvåret 2021. 

 

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2020/11/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
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I 18 av Sveriges 21 län har befolkningen ökat sedan årsskiftet och i övriga tre län har 

befolkningen minskat. Störst är minskningen i Norrbottens län, -187 personer, medan 

minskningen i Västerbotten är -117 och i Blekinge -82. 

 

Folkmängd och förändring jan-juni 2021 Folkmängd Förändring 

Karlshamn 32 252 -50 

Karlskrona 66 522 7 

Olofström 13 312 1 

Ronneby 29 304 -68 

Sölvesborg 17 484 28 

Blekinge 158 974 -82 

 

Karlshamn  
Januari - December 

Juni 2021 2020 2019 2018 

Födelseöverskott -41 -96 -59 -79 

Invandringsöverskott 1 68 88 203 

Inrikes 
flyttningsöverskott 

-60 -53 110 7 

Justeringspost* 50 10 4 -1 

Folkökning -50 -71 143 130 
* Justeringsposten är ovanligt stor 2021 och beror på att det under första halvåret 2021 har inrapporterats ovanligt många 
invandringar före årsskiftet och dessa ingår inte i invandringsöverskottet under 2021 
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Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (26 procent mot 20 

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

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

Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män.  

Invånarna 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % under de kommande 10 åren både 

lokalt och nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-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. 

Behoven inom äldreomsorgen förväntas öka de kommande åren i takt med en allt äldre 

befolkning samt utifrån omställning till god och nära vård. 
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Arbetsmarknad 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2021-09-20 
 
Vid utgången av augusti 2021 fanns det 1 391 personer i öppen arbetslöshet eller åtgärder i 
Karlshamn. Antalet arbetslösa är fortsatt högt jämfört med före finanskrisen 
 

 
 

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 augusti 2021 jämfört med före pandemin. Vid utgången av augusti 

fanns det 203 personer mellan 18-24 år i öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn. 

 
Antal ungdomar i öppen arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn 

 
 
 



16 
 

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. 

 

 
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:  

 

 
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 

som de som är svårast att hitta/uppföra attraktiva boendeformer för, speciellt i mer attraktiva 

lägen. 
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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  
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. Innan 

regeringen tar ställning till förslaget har det skickas på remiss till berörda myndigheter, 

organisationer, kommuner och andra intressenter under hösten 2020 och våren 2021. 

 

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. 

 

Utredning om översyn av hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet har startat bl a 

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

möjlighet att påverka den egna skattekraften. Bland annat LSS-utjämningen har inte varit 

föremål för översyn sedan 2007. 

 

En särskild utredare har fått uppdraget att se över regelverket om ekonomisk förvaltning i 

kommunallagens 11 kapitel. Betänkandet lämnades över den 22 september och utredningen 

har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en 

bra grund för en effektiv ekonomistyrning och att föreslå ett sammanhållet regelverk som ger 

kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Utredningens 

uppdrag har också handlat om utformningen av kravet på en god ekonomisk hushållning och 

balanskravet, om resultatutjämningsreserver och huruvida de borde göras obligatoriska samt 

om det finns ett behov av mer vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i 

kommuner och regioner 

 

Under hösten 2021 kommer ny lagändring ske vilket innebär att konverteringsregel till 

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

 

Från 1 januari 2021 infördes en tillfällig lag som löper till och med 31 mars 2023 och som 

avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 

år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att 

arbetsgivare skall behålla personal som är nyanställd. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna 

innebär att PO-Pålägg om 40,15% minskar till 25,5% enligt SKR:s (Sveriges kommuner och 

regioner) rekommendation. Procentsatsen gäller upp till en lön på 25 000 kronor. 

 



18 
 

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 fyra månader sedan.  

 

Även Karlshamnsbostäder har genom sina upphandlingar möjlighet att påverka genom att 

ställa krav på ekologisk och social hållbarhet. 

 

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

försörjningsstöd har minskat från 305 hushåll i januari till 289 hushåll i augusti men är inte 

tillräckligt för att klara det uppsatta målet på 10 procents årlig minskning. 

 

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 på olika platser.  

 

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. 

 

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.  
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Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid: 

  
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 

  

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

ut. 

 

Arbetet pågår för att minska matsvinnet inom måltidsverksamheten. 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. 

 

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 
Kommunen har fått så kallade gröna lån beviljade av Kommuninvest till sina energieffektiva 

satsningar på ny ishall och skola i Mörrum. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer 

hållbart samhälle. Investeringar som minskar klimatpåverkan genom förnybara källor och 

energieffektiviseringar uppfyller kriterierna för gröna lån. Kommunens smarta energilösningar 

genom bland annat återvinning av energi och satsningarna på solceller påverkar såväl miljö 

som ekonomi positivt. 

 
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 till äldreomsorgen framförallt med 

rätt kompetens fram till 2035. Antal sökande till vård och omsorgsprogrammen eller KomVux 

förväntas inte vara i nivå med det framtida behovet. En långsiktigt hållbar kompetens-

försörjning är en av de viktigaste frågorna för att säkerställa en god äldreomsorg.  

 

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 som ökat under pandemin och till följd av ökad arbetslöshet. 

 

Riktade statsbidrag till 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.  
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Finansiella risker  
 

Kommunen 
Arbetet med att minska kostnadsnivån samt sänka investeringsnivån genom omprioriteringar 

pågår. Som en del i detta arbete genomförs det inom kommunkoncernen riskanalys samt 

prioritering av planerade investeringsprojekt. 

 

För kommunsektorn slutade pandemiåret 2020 med rekordstora ekonomiska resultat för 

många kommuner. För Karlshamns del blev resultatet + 4 mnkr. Kommande år ser 

skatteunderlagsutvecklingen ut att bli positivt men då Karlshamn de senaste åren inte följt 

övriga kommuners ekonomiska utveckling är det mycket viktigt att de åtgärder, anpassningar 

och prioriteringar kommunen nu arbetar med lyckas så att läget inte försämras ytterligare och 

att kommunen får en stabil och långsiktigt god och hållbar ekonomisk utveckling. 

 

För 2021 är resultatet budgeterat till plus 21 mnkr vilket motsvarar ca 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Delårsrapportens helårsprognos för resultatet är 

plus 50 mnkr. I dagsläget är prognostiserad budgetavvikelse plus 29 mnkr vilket fördelar sig 

med -34 mnkr på nämnderna och med +63 mnkr på finansförvaltningen. Samtidigt finns det 

ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de kommunala bolagen och 

förbunden.  

  

Bolagen 
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling där 

pandemin har satt sina spår.  

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

hur väl bolagets nya inriktning tas emot.      

Karlshamnsfastigheter fullföljer byggnationen av projektet Emigranten för att skapa 

förutsättningar för näringslivet att växa i Karlshamn. Projektets slutkostnad riskerar 

väsentligen att överstiga budget. 

 

Likviditet och soliditet  
Kommunens kassalikviditet uppgick till 68 mnkr per 21-08-31 (120 mnkr 20-08-31).  

 

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 svaga ekonomiska resultat innebär det försämrad 

soliditet på sikt. Bedömningen är att måttet soliditet på minst 60 procent i genomsnitt under 

en femårsperiod kommer att uppnås 2021.  

 

Omprioritering av investeringar   

Utifrån planerad investeringsnivå innevarande och kommande år är bedömningen att 

kommunkoncernen har nyttjat hela låneutrymmet redan under 2022. Planerade investeringar 

har prioriterats kraftigt, självfinansieringen måste öka och framtagna amorteringsplaner är 

viktiga att följa. De svaga ekonomiska resultaten sedan ett par år tillbaka, tillsammans med 

stort investeringsbehov, innebär nu att kommunen har en ansträngd situation gällande 

låneutrymmet. Dialog pågår med långivare för att möjliggöra ett utökat låneutrymme.  
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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. 

 

Kommunen 
Kommunens låneskuld uppgår till 300 mnkr per 21-08-31 (200 mnkr 20-08-31) vilket är en 

ökning med 100 mnkr sedan förra delårsrapporten och 50 mnkr sedan årsskiftet. 

Låneportföljen har en ränte- samt kapitalbindningstid på 2,34 år och en genomsnittlig ränta 

på 0,53% jämfört med 3,46 år och 0,78 % per 2020-12-31. 

 

Kommunkoncernen 
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 augusti 2021 till 3 292 mnkr vilket är en 

ökning med 340 mnkr under 2021 till följd av investeringar för hamnen, energikoncernen och 

kommunen. Investeringarna förväntas öka ytterligare under slutet av 2021.  

Genomsnittlig ränte- samt kapitalbindningstid i låneportföljen uppgår till 3,46 år och den 

genomsnittliga räntan uppgår till 0,74 % jämfört med 3,7 år och 0,87 % per 2020-12-31. 

 

Borgensåtagande  
Kommunens borgensåtagande uppgår till 3 079 mnkr 21-08-31, en ökning med 436 mnkr. 

Motsvarande åtagande var 2 643 mnkr 20-08-31.  

 

Vid årsskiftet var borgensåtagandet 2 785 mnkr vilket innebär att åtagandet ökat med 294 

mnkr sedan årsskiftet vilket kan hänföras till de helägda bolagen Karlshamnsbostäder, 

Karlshamns Hamn, Karlshamnsfastigheter samt Kreativum.  

 

98 procent av borgensåtagandet avser kommunens helägda bolag jämfört med 97 procent 

föregående år. 

 

Sedan 2020 har borgensavgiften förändrats. Borgensavgiften, som varierar mellan bolagen, 

debiteras tertialsvis och beräknas på nyttjad borgensram. Söderberg och Partner gör årligen 

beräkning av marknadsmässig nivå på borgensavgiften per bolag.  

 

Pensionsförpliktelser  
Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA pension. 

Försäkringspremierna faktureras löpande 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. 

 

Den sammanlagda pensionskostnaden samt löneskatten uppgår i delårsrapporten till 92 

mnkr jämfört med 91 mnkr samma period föregående år. Pensionskostnader bokas löpande 

under året utifrån SKRs rekommenderade procentsats för personalomkostnadspålägg i 

resultaträkningen. Procentsatsen för pålägget som används löpande är något högt jämfört 

med verkligt utfall och har delvis återförts i delårsbokslutet utifrån bedömning som är baserad 

på erhållen prognos från KPA. Pensionskostnaderna i resultatet utgår från bedömningar som 

till viss del är osäkra eftersom engångspremien för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 

bestäms först i slutet av året och denna premie kan fluktuera kraftigt mellan åren. 
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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. 

 

Enligt KPAs analys av pensionsskulden per 21-08-31, inklusive femårsprognos, förväntas 

pensionsförpliktelsen inom linjen (ansvarsförbindelsen) minska med 9,8 mnkr från 484,6 

mnkr till 474,8 mnkr fram till och med sista december 2021. Femårsprognosen visar på 

fortsatt minskning till 409 mnkr år 2025. 

 

Enligt KPAs analys per 21-08-31 uppgår avsättningen till pensioner till 5,8 mnkr vilket är en 

ökning med 1 mnkr sedan årsskiftet. Per 21-12-31 beräknas avsättningen uppgå till 5,6 

mnkr. Prognosen är att avsättningen därefter fortsätter att minska för att 2025 uppgå till 4,1 

mnkr. Pensionsavsättningen för förtroendevalda (OPF-KL) ökar med 0,4 mnkr till 2,7 mnkr 

per 21-08-31 och prognostiseras till 2,8 mnkr per 21-12-31. Prognosen visar att avsättningen 

kommer att fortsätta att öka för att 2025 uppgå till 4,9 mnkr. 

 

 

Skatteintäkter och statsbidrag  
 

Skatteunderlagsutveckling  
Prognosen i delårsrapporten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti. Ny 

skatteunderlagsprognos lämnas 2021-09-30. 

 

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 2021-2023. 

 

Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är upptagna enligt SKR:s augustiprognos, vilket 

innebär en positiv påverkan med +6,4 mnkr för 2020 och +24,5 mnkr för 2021. 
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mnkr  2021 2022 2023 

Skatter och bidrag enligt budget för 2021 och flerårsplan för 
2022 och 2023 beslutad av KF 201123 § 142 

2 033 2 081 2 126 

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

Ökade kostnader för löneökningar (lärarnas 
engångsbelopp) 2021 beslutad av KF § 93 

2     

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos augusti 2021 2 116 2 172 2 214 

Skillnad 41 50 46 

  

Skatteväxling mellankommunal ersättning uppgår till totalt 2 mnkr för 2021. 

 

 

mnkr 2021 2022 2023

Skatter och bidrag enligt budget för 2021 och flerårsplan 

för 2022 och 2023 beslutad av KF 201123 § 142
2 033 2 081 2 126

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

Ökade kostnader för löneökningar (lärarnas 

engångsbelopp) 2021 beslutad av KF § 93
2

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos augusti 2021 2 116 2 172 2 214

Skillnad 41 50 46
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Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är upptagna enligt SKR:s augustiprognos, vilket 

innebär en positiv påverkan med +6,4 mnkr för 2020 och +24,5 mnkr för 2021. 
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Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten   

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

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

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

och de helägda bolagen. 

 

Mätning av effektivitet i Sveriges kommuner  
Källa: RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och Kolada 

 

Hösten 2019 fick Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i uppdrag att inleda 

arbetet med att ta fram och tillgängliggöra nyckeltal för produktivitet och effektivitet i 

kommuner och regioner i databasen Kolada (www.kolada.se). Uppdraget gavs och 

finansierades av Finansdepartementets kommunenhet. Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) medverkar i projektet och bidrar med personella resurser. Nyckeltalen för kommuner 

lanserades i augusti 2020. 

 

RKA beskriver i ”Vägledning för nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuner (2020-

08-20)” att effektivisering inte är lika med besparing eller nedskärning, även om det ofta 

används så! ”En besparing som medför en försämrad verksamhet är ingen effektivisering, 

utan bara just en besparing. En besparing kan innebära en effektivisering, om 

verksamhetens kvalitet och omfattning inte påverkas. Likaså behöver en effektivisering inte 

innebära en besparing. Om verksamhetens omfattning eller kvalitet ökar, och kostnaden är 

oförändrad, så är det en effektivisering men ingen besparing. Besparingar handlar helt enkelt 

om en enda sak, nämligen minskad resursförbrukning. Effektivitet handlar alltid om 

relationen mellan resursförbrukning och det värde som verksamheten skapar, och är därför 

ett flerdimensionellt begrepp.” 

 
 

 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 

I Kolada finns nu index som visar på relativ produktivitet och effektivitet i Sveriges 

kommuner. Indexen baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs. De har justerats för 

strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, det vill säga kommunens läge i 

jämförelse med andra. Index beräknas endast när värden finns för alla ingående nyckeltal. 

 
 

Sammanfattning i spindeldiagram för Karlshamn 2020: 

 
 

 
Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra 
 
Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom 
möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med 
stor försiktighet. 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 är från 2020. 

 

Effektivitetsindex 2018 2019 2020

Förskola 89 96 85

Kommunal grundskola F-9 9 16 35

Kommunal gymnasieskola 37 71 69

Ekonomiskt bistånd 63 63 36

LSS boende och daglig verksamhet 54

Äldreomsorg 43 61
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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.  

 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål  
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. 

 

För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används respektive 

nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen som redovisas i aktuella 

resultatrapporter. Där framgår även nämnders och bolags egna mål och indikatorer som 

också är ett underlag för bedömningen. Inför årsbokslut används även KKiK, Kommunens 

Kvalitet i Korthet, som underlag där Karlshamn kan jämföra sig med sig själv över tid och 

med ca 260 andra kommuner. Kolada ger många möjligheter till andra jämförelser och 

analys och nu finns även beräkning av effektivitet utifrån kvalitets- och resursindex. 

 

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

effektiviseringar, besparingar och anpassningar har varit i fokus under perioden samtidigt 

som ambitionen är att öka måluppfyllelsen i alla verksamheter. 

 

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

ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 

tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det ska noteras att resultatet är bättre än förra 

året vilket innebär en positiv utveckling. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller 

kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  

 

För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på nämnds- och bolagsnivå, se även respektive 

resultatrapport.  

 

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

måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling. 

 

Kommunledning  

Organisationen har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till 

ökad kommunövergripande måluppfyllelse.  

 

Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår över tid när leasingkontrakten går ut. 

Krisledning ställer dock krav på att en andel av fossilberoende bilar måste finnas i 
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kommunens bilpark vid en krissituation vilket innebär att det inte går att öka andelen 

fossiloberoende bilar mer än idag. 

 

Olika investeringar genomförs gällande energibesparingar kopplat till ventilation och 

inneklimat. 

 

De kommunövergripande Blekingebiblioteken ger större bredd av medieutbudet, färre fjärrlån 

och låntagaren får sina medier snabbare. Samarbetet mellan de fyra biblioteken har 

förstärkts och utvecklats och ger en bredare kompetens.  

 

Genom statliga och regionala projekt har biblioteks & kulturverksamheten blivit tillgänglig för 

fler bland annat genom instruktionsfilmer, biblioteks & kulturpodden och bibliotekscykeln. 

Under perioden då bibliotekets lokaler var stängda på grund av pandemin har verksamheten 

utvecklats med hemkörning av böcker för personer i riskgrupp och utlämning av takeaway 

kassar.  

 

Genom att ställa om till digital undervisning istället för att ställa in har musikskolan i större 

utsträckning bidragit till folkhälsan för barn och unga.  

 

Samhällsbyggnad 

Flera större kommunala planeringsprojekt löper parallellt med privata initiativ, något som är 

väldigt positivt med tanke på Vision Karlshamn 50 000. Även förhandsbesked ökat i antalet 

och vi ser de som viktig komplement till detaljplaner då de möjliggör flera boendealternativ på 

landsbygden. 

 

Trots fortsatta restriktioner under denna period har arbetet med både bygglov och 

detaljplaner fortskridit enligt plan. 

 

Arkitekturveckan som genomfördes i en ”coronaanpassad” hybridvariant blev en succé. I år 

breddades programmet till att involvera och inkludera även barn och unga genom en 

tipspromenad. Även boende för äldre var en del av programmet vilket lockade våra äldre. 

 

Under perioden har arbetet med att vidareutveckla konceptet fritidsbibblan löpt på enligt plan. 

Man har satsat på att köpa in ny utrustning med hjälp av statliga bidrag vilket gör det möjligt 

för fler medborgare att prova på olika sporter och naturupplevelser. 

Antalet besökare har fortsatt öka i våra naturområden och antalet fikaplatser har utökats på 

olika håll. Mörrums åpromenad är ett besöksmål som lockar besökare året runt, även denna 

upprustning färdigställs under 2021.  

 

Exempel på bra samarbete mellan förening och kommun är en swimrunbana som har 

etablerats vid Långasjön. Ett annat bra samarbete med föreningar är initiativet Hittaut, där 

statistiken visar att det är minst lika många som föregående år som har varit ute och rört sig i 

våra natur- och friluftsområden.  

 

En omfattande sommarverksamhet inom fritidsgårdarna har erbjudits och kommunens barn 

och unga har getts möjlighet till kostnadsfria lovaktiviteter med hög närvaro av fritidsledare. 

 

 



31 
 

Omsorg 

Det pågår ett utredningsarbete 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 en boendemiljö. Att kunna identifiera vad som kan ha en 

positiv inverkan på äldres livskvalitet är avgörande för att kommunen ska kunna skapa de 

olika typer av livsmiljöer som äldre efterfrågar. 

 

Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av arbetet med basala hygienrutiner och det 

med stor framgång då det inte varit någon större smittspridning i äldreomsorgen.  

 

Utbildning 

Arbetet i Barnhälsan och Barnhälsoteamen i förskolan har varit en viktig faktor för att höja 

kvaliteten och ökat likvärdigheten samt skapat bättre förutsättningar till att få till ett salutogent 

förhållningssätt och ett mera främjande och förebyggande arbete. Resultatet av analysen är 

att detta arbete leder till tryggare barn, ger bättre förutsättningar för god hälsa och 

välbefinnande samt att lyckas i sin utbildning. 

 

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en kvalitetsenkät till vårdnadshavare till barn i 

förskola (2 och 5 år). 98% av de svarande (Stämmer helt och hållet + Stämmer ganska bra) 

uppger att deras barn är trygga i förskolan. 92% uppger att deras barn trivs med sina 

kamrater och 96% svarar att personalen i förskolan bemöter barnen på ett positivt sätt. 

 

Kommunens elever upplever generellt både god trygghet och trivsel på grund- och 

gymnasieskolorna. Vi ser en viss variation på upplevelsen gällande studiero, men variationen 

finns både inom skolorna och mellan skolorna. 

 

Digitaliseringsprocessen i förskolan fortskrider, personalens kompetens har ökat, digitala 

verktyg används i högre utsträckning och med en annan medvetenhet än tidigare. Den 

positiva effekten av distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan/ 

vuxenutbildningen är att den digitala kompetensen generellt har ökat markant bland lärare 

och elever. Digitaliseringen har blivit ett viktigt medel för att elever med hög frånvaro (oftast 

på grund av pandemin) ska kunna följa undervisningen. Digitaliseringen har också bidragit till 

utveckling av metoder för att ge elever extra anpassningar och särskilt stöd.  

 

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 

Karlshamns Hamn arbetar med miljöarbete genom att tillse att hamnen utvecklas genom en 

långsiktig tillväxt med bra miljöhänsyn för invånarnas bästa i balans med företagets 

lönsamhet. En av de stora varor som hamnen jobbar med kommer på tåg och skeppas ut på 

båt vilket är miljömässigt ett bra sätt att transportera varor på. 
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Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets 

och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. Genom arbete med hyresgästinflytande erbjuds 

delaktighet för hyresgästerna att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. 

Genom olika aktiviteter och projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer 

uppmuntras medarbetare och hyresgäster till en sund och hållbar livsstil samt möjlighet till 

kulturella upplevelser för att främja folkhälsan. 

 

Karlshamns Energi arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till 

bredband. Inom Bredband är utbyggnaden av fiber till återstående delar av landsbygden i 

slutlig fas, över 99% av kommunens permanentboende har nu möjlighet att få uppkoppling. 

Projektet för att installera fibernät i kommunens största lägenhetsbestånd har påbörjats, 

vilket bidrar till förbättrad lönsamhet i framtiden. 

Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, 

matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. 

Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation 

genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. 

 

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 

hela livet 
Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv 

utveckling. 

 

Kommunledning 

Trots att bibliotekets lokaler har varit stängda på grund av pandemin har uthämtning av 

presentböcker fortgått.  

Målsättning har varit att genomföra kulturarrangemang för skola och förskola enligt plan. På 

grund av pandemin har flera stora arrangörer ställt in sina arrangemang eller genomfört dem 

digitalt. Ett fåtal arrangemang har genomförts live med publik i smittsäkrad miljö för små 

sällskap. Stor arbetsinsats har varit att riskbedöma och planera om verksamhet.  

Trots pågående pandemi har musikskolan fortsatt att samverka med det lokala musiklivet för 

att tillsammans skapa förutsättningar för en livslång musikalisk och social utveckling.  

  

Utbildning 

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. 

 

Resultatanalys i förskola visar på en hög andel nöjda barn och vårdnadshavare, bra samspel 

mellan vuxna och barn samt bra kontakt mellan förskola och hem. 

 

Grundskolan i Karlshamns kommun har en positiv resultatutveckling. Andelen med minst E i 

samtliga av ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk, vilket krävs 

för gymnasiebehörighet, har ökat kontinuerligt i årskurs 6-9. 
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Kursbetygen i gymnasieskolan läsåret 2020/21 i Karlshamns kommun ligger på en jämn hög 

nivå med liten variation över tid. 

 

Bolagen 

I bosociala arbetet inom Karlshamnsbostäder ingår att erbjuda utbildning och lärande för 

hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt”. Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- 

och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och lärlingsplatser. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuds 

praktikplatser där arbetet kan kombineras med språkträning, som skapar mervärde för alla 

parter.  

 

BTH är en stor hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter på Östra Piren. Likaså finns Lärcenter 

och Navigatorcentrum inhyrda i fastighetsbeståndet. Dessutom finns det utbildningslokaler i 

Svängsta som kan tillföra mycket för Karlshamns kommun. 

 

Det övergripande syftet med Kreativums och andra science centers verksamhet är att bidra 

till att tillgodose landets behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom 

stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en naturlig plats för livslångt 

lärande och en möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital. 

 

Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och 

entreprenörskap 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. Arbetet med hållbar utveckling 

har tagit fart och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. 

 

Kommunledning 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar direkt till samhällsutvecklingen och stimulerar både 

genom kommunala insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten med och bidrag till 

externa aktörer inom innovationsområdet.  

Den kommunala organisationen samlas kring en tillväxtvision, Karlshamn 50 000. 

Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet.  

Kommunen arbetar för att låna hållbart utifrån Kommuninvests kriterier för gröna lån vilket 

innebär en lägre räntekostnad. Under året har kommunen lånat två gånger, båda gångerna 

hållbart med gröna lån. 

På grund av pandemin har verksamheten haft stängda lokaler januari-augusti vilket påverkat 

tillgängligheten.  

Verksamheten har hängt ut bokkassar vid kommunens offentliga konst innehållande nya 

kulturstödda böcker samt information om den offentliga konsten i staden.  

Berättarkraft 2021 genomfördes digitalt.  

Kulturnatten 2021 planerades att genomföras live med digitala inslag men fick ställas på 

grund av pandemin.  

 

Bolagen  

Karlshamnsbostäder tittar på att bygga i olika geografiska områden inom kommunen. Detta 

för att stärka utvecklingsmöjligheterna för landsbygden, men även förtätning/nyproduktion i 

stadskärnan ingår i planerna. För att lyckas med etablering på landsbygden eller i 
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ytterområden till Karlshamn krävs mer tomtmark samt fungerande infrastruktur och välfärd för 

att folk ska vilja bo och leva där.  

Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa 

boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla skeenden.  

 

Karlshamns Hamn har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer att ge långsiktig 

utveckling med solceller som kommer att stå färdigt 2022. LED-belysning är genomfört på 

många ställen inom hamnen år 2019-2021. Nya effektivare maskiner som drivs av el med 

mera. Utbyte av tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt. 

 

KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme, genom 

att ersätta reservproduktion baserad på fossila bränsle till främst bioolja men även genom att 

optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell.  

Kafab och byggnationen av 10 000 kvm nya lokaler i kvarteret Emigranten är en stor 

satsning för Karlshamn och den möjliggör för Netport att utvecklas och att fler företag satsar 

på utveckling och innovation i Karlshamn. 

Karlshamnsfastigheters lokaler i Svängsta är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag 

att etablera sig och verka inom kommunen 

 

Blekinge Business Inkubator (BBI) är en hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter och de främjar 

utveckling och entreprenörskap. 

Inom fastigheterna på Östra Piren finns det möjlighet att hyra enskilda kontor och 

arbetsplatser vilket ger nystartade företag och entreprenörer möjligheten att på ett enkelt sätt 

etablera sig i en kreativ miljö tillsammans med likasinnade. Detta i sin tur föder möjligheter 

för mer utveckling och entreprenörskap. 

 

Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose 

regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och 

breddad rekrytering av arbetskraft. 

 

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 

 

Kommunledning 

Utvecklingen har fortsatt av Stadsbibliotekets publika ytor. Ytorna på plan 2 för 

vuxenavdelningen har färdigställts.  

 

Samhällsbyggnad 

Fortsatt samarbete med SISU och Blekinge IF för att stötta föreningar så att föreningarna i 

sin tur kan utvecklas och möta de behov som finns hos barn och ungdomar. Målet är att fler 

barn och ungdomar blir en del av föreningslivet för att få möjlighet till gemenskap och rörelse, 

vilket påverkar folkhälsan och livskvaliteten. 

 

Karlshamn fortsätter att klättra på rankingen över årets friluftskommun och nu är placeringen 

femma i Sverige, så högt har vi aldrig legat tidigare. 
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Arbete och Välfärd 

Under perioden har totalt drygt 50 hushåll avslutats inom försörjningsstödet då de fått arbete 

eller studerar. Antalet hushåll har fram till augusti slut gått ned från ca 300 i januari till under 

290 st.  

 

Antalet placeringar inom barn och familj ligger på samma antal som i början på året. Däremot 

ses en ökning av egna familjehem och en minskning av konsulentstödda familjehem. 

Institutionsplaceringarna har en liten ökning.  

 

Kostnaden per brukare inom LSS, gruppboende fortsätter att sjunka. De åtgärder som har 

vidtagits under år 2019 och 2020 har gett resultat. De volymökningarna som finns inom LSS 

har delvis finansierats av kostnadsminskningen. 

 

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

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

 

Omsorg 

Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna av Covid-19 har inneburit negativa 

konsekvenser när det gäller kvalitetsarbete.  

 

Träffpunktsverksamheten har varit helt stängd sedan april 2020 då fysiska möten ska 

undvikas.  Därför har merparten av dessa kontakter skett digitalt. Riskanalyser har gjorts 

inför planerade öppnandet utav träffpunktsverksamheterna under hösten. 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning gällande om 

omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som används för 

att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den sammantagna bedömningen är att 

omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbete. Enligt den plan 

som är antagen av nämnden är ambitionen att ett dokumenterat ledningssystem ska kunna 

presenteras i augusti 2022. 

 

Ett strukturerat arbete med patientsäkerhet via ett analysverktyg är genomfört utifrån den 

nationella handlingsplanen för patientsäkerhet ”Agera för säker vård”. Arbetet är genomfört 

teambaserat med representanter från alla verksamheter. Kartläggningen, som innefattar en 

nulägesanalys med identifierade utmaningar och möjligheter, visar på både goda 

förutsättningar för en god patientsäkerhet på flera områden men även delar som behöver 

utvecklas. 

 

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. Arbetet omfattar 

flera delar med främst förebyggande insatser, varav många påbörjades under 2020. Under 

första halvan av 2021 har arbetet visats sig vara mycket effektivt och endast ett fåtal 

brukare/patienter i verksamheten har varit smittade. I takt med att brukare och personal 

vaccinerats mot Covid-19 har andelen smittade patienter reducerats helt.  

 

Ett omfattande och resurskrävande arbete är genomfört i samråd med Region Blekinge 

gällande vaccination mot Covid-19. Samtliga patienter/brukare i kommunal verksamhet har 

erbjudits dubbla vaccinationer. Karlshamns kommun har också bistått Region Blekinge med 
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att utföra vaccination till personal som faller under folkhälsomyndighetens två högsta 

prioriteringsgrupper. Detta har varit ett stort arbete som sannolikt har bidragit till den 

gynnsamma situation med låg smittspridning som tidigt visat sig i verksamheten.   

 

Bolagen 

Karlshamns Hamn bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningar och krav 

som gäller och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta.  

 

Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för 

att skapa gemenskap och trivsel för hyresgästerna. Karlshamnsbostäder vill skapa 

mötesplatser i utemiljöerna för att skapa trivsel och trygga mötesplatser och främjar 

mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med kommun och föreningar. 

Livskvalitet skapas genom boinflytande samt att hyresgäster erbjuds olika typer av aktiviteter 

i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på äldre hyresgäster samt barn, 

där Karlshamnsbostäder i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och 

motverkar ofrivillig ensamhet för äldre.  

I samarbetsavtal med föreningar säkerställer vi att våra hyresgästers barn och ungdomar 

erbjuds möjlighet till att delta i föreningslivet. 

 

Kvarteret Emigranten kommer dessutom att tillföra kultur och upplevelser i form av bio och 

konsertlokal. 

 

Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 

 

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 

organisation 
Karlshamns kommun har en sjukfrånvaro på ungefär samma nivå som förra året men högre 

än 2019 och det märks även att antalet timanställda ökat. När det gäller både sjuktal och 

ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas vara på väg 

mot god eller god. Det ska noteras att resultatet är bättre än förra året vilket innebär en 

positiv utveckling 

 

Kommunen har en utmaning i det ekonomiska resultatet de kommande åren vilket gör att 

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

väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi.  

 

Samtliga verksamheter 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med nämnder 

och förvaltningar med att nå en ekonomisk hushållning. KF beslutade inför budget 2021 om 

besparingar för att kommunen ska nå en budget i balans. 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 är väldigt svåra 

att beräkna. 
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I och med Covid-19 så har de verksamheter, som har möjlighet, använt mobilt arbete och 

arbete på hemmaplan i mycket större skala än tidigare vilket har fungerat bra både för 

verksamheterna och för medarbetarna.  

 

För 2021 prognostiseras ett positivt resultat på +50 mnkr med budgetavvikelse på +29 mnkr. 

Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under året haft och kommer att ha 

resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och anpassningar. 

 

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

Covid-19 har sjukfrånvaron åter stigit under 2020 och 2021. 

 

Kommunens beredskap för kriskommunikation har genomförts i skarpt läge både internt och 

externt under Covid-19. 

 

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

pandemin. 

Exempelvis har bygglov kunnat hanteras digitalt  och har under det senaste halvåret landat 

på ca 75% vad gäller ansökningar via e-tjänsten och arbetet går vidare med att öka denna 

procentsats ytterligare. Utan digitalisering hade bygglovsprocessen förmodligen fått ligga 

nere under pandemin.  

Integration mellan Wordpress och GIS-kartfunktionen - digital tjänst för att uppmuntra till aktiv 

fritid samt för att möta medborgares krav på högre tillgänglighet.   

Övergripande support och utveckling av digitala tjänster och funktioner för att möta krav 

enligt tillgänglighetsdirektivet. Höstens tillsyn av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) 

visar att vi i stort möter tillgänglighetskraven. Effekten blir en ökad tillgänglighet för personer 

med olika funktionsvariationer. 

Fortsatt utveckling av elektroniska fakturor vilket idag ligger på 90%. 

Kommunen har förbättrat den digitala informationen för besökare och samverkar med 

besöksnäringen för att skapa fler lokala informationsplatser för turister/besökare tillsammans 

med andra aktörer. 

Trots att pandemin har bromsat musikskolans satsningar på nya målgrupper har 

musikskolan breddat utbudet genom nya kurser inom digital musikproduktion och 

musikskapande.  

 

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 ett tids- och 

kostnadseffektivt val.  

 

Kommunens verksamheter lämnar externa inhyrda lokaler genom att flytta om inom 

egenägda lokaler vilket ger en besparing. 

 

Positivt är att 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 nästa år. 
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Samhällsbyggnad 

Genom projektet med att byta gamla belysningsarmaturer till LED ses redan effekterna i 

driftbudget för belysning, ett bra exempel på en investering vars effekt blir lägre 

driftkostnader. 

 

Utbildning 

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

effekter för nämndens ekonomiska utfall. Dock är bedömningen nu att utrymmet för 

ytterligare effektiviseringar är begränsat. 

 

Omsorg 

Inom förvaltningen arbetar idag 61% av medarbetarna heltid, en ökning med 6 %- enheter 

jämfört med år 2020. De medarbetare som arbetar deltid har merparten anställningar som 

överstiger 64 % och flera av dessa medarbetare har anställningar på 80 - 90%. 

Ledningsgruppen inom stöd i särskilt boende har tillsammans med HR-strateg och controller 

påbörjat ett arbete med strategier för att minska sjuktalen. I samband med budgetuppföljning 

synliggörs att trenden för de höga sjuktalen på flera av enheterna är bruten och att 

frisknärvaron markant har ökat. Arbetet planeras att fortgå under hösten. 

 

Bolagen 

Karlshamnsbostäder bedriver ett aktivt arbete för att få nöjda och engagerade medarbetare. 

En viktig del är att erbjuda alla medarbetare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling 

samt att utveckla ledarskapet i organisationen.  

 

Effektivitet är en av Karlshamns Hamns viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är 

personalkostnad i relation till omsättning och hamnen har en låg omsättning på personal, den 

större andelen har jobbat här länge. 

 

Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en 

utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. 

 

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 

dock negativ budgetavvikelse som uppgår till -34 mnkr och som balanseras av 

finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +63 mnkr. Prognosen för helåret 2021 är en 

budgetavvikelse på +29 mnkr och ett utfall på +50 mnkr. 

 

Kommunkoncernen 
 

Finansiellt mål 

Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent över en femårsperiod. 
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Bedömning 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås 2021 då soliditeten uppgår till 26 procent per 

2021-08-31.  

 

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 kommer att klara soliditetsmålet 2021 då detta mått per 

2021-08-31 uppgår till 63 procent.  

 

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

femårsperiod uppgår till 0,7 (perioden jan-aug) vilket innebär att målet ej uppnås. Årets 

resultatnivå 2021 prognostiseras till 2,4 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 genomlysningen innebär ett 

nedskrivningsbehov av 7,8 mnkr vilket påverkat (försämrat) resultatet per 2021-08-31. 

Prognosen för nedskrivningsbehov på helår uppgår till 14,8 mnkr.  

 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 
Resultatutveckling och analys  
 

Kommunen  
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till 50,4 mnkr. 2021 års resultat utgör 2,4 % 

procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. Pandemins inverkan på resultat för 

helåret 2021 visar på en positiv nettoeffekt utifrån nu kända faktorer. 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 15,3 mnkr. Prognostiserade kostnadsökningar och 

intäktsbortfall ligger i nivå med tillförda bidrag för pandemin.  
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Verksamheternas intäkter har ökat med 12 mnkr jämfört med delår 2020. 

 

 Försäljningsintäkterna har minskat med 3 mnkr för luncher till pensionärer, 

kioskförsäljning på Väggabadet och försäljning produktionsskog. 

 Taxor och avgifter har ökat med 3 mnkr inom bygglovsverksamhet och sotningstjänst. 

 Hyror och arrenden har ökat med 2 mnkr för bryggplatser i småbåtshamnar och 

upplåtelseavgift av allmän platsmark. 

 Bidragen har ökat med 1 mnkr och avviker kraftigt mellan olika myndigheter. 

Statsbidragen från Skolverket och Socialstyrelsen har ökat med 30 mnkr och 

statsbidragen från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

övriga statliga myndigheter har minskat med 29 mnkr.  

 Försäljning av verksamhet har ökat med 2 mnkr. Gymnasieskola och vuxenutbildning 

har ökat med 5,3 mnkr och grundskola har minskat med 0,8 mnkr. Dessutom hanterar 

inte kommunens löneenhet Karlshamnsfastigheters löner.  

 Intäkter från exploateringsverksamhet har ökat med 8 mnkr och 5,5 mnkr avser 

tomter på flygfältet i Asarum och 2,5 mnkr är intäkter för Kv Älgen. 

 Övriga intäkter har minskat med 1 mnkr på ströförsäljning av mark samt försäljning av 

maskiner och inventarier. 

 

Verksamheternas kostnader har ökat med 4 mnkr jämfört med delår 2020. 

 

 Personalkostnaderna har ökat med 7 mnkr trots ett års löneökningar. Den arbetade 

tiden har därmed minskat väsentligt i jämförelse med 2020.  

 Lämnade bidrag har minskat med 5 mnkr och den största posten är ekonomiskt 

bistånd som minskat med 3,3 mnkr. 

 Köp av huvudverksamhet har ökat med 5 mnkr. Vuxenutbildningen har ökat med 4,9 

mnkr och grundskolan med 1,3 mnkr. Gymnasieskolan har minskat med 1,6 mnkr och 

förskolan med 0,5 mnkr. 

 Lokalkostnader har minskat med 2 mnkr och störst minskning har Perennagården, 

Drottninggatan 69 och lägenheter för missbrukarvård vuxna.  

 Förbrukningsinventarier och material har minskat med 2 mnkr. Livsmedelskostnader 

har minskat med 1,5 mnkr och förbrukningsmaterial med 1 mnkr. Kostnader för 

arbets- och skyddskläder har ökat med 1 mnkr. 

 

En indikator på balans mellan intäkter och kostnader är att belysa förhållande som visar hur 

stor de av nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognosen 

för 2021 visar på 98,2 %.  

 



41 
 

 

 

Bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen  
Kommunen har sedan 2013  en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över 

tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det möjligt att avsätta 

den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, utjämningsbidrag 

och kommunal fastighetsavgift. Den samlade avsättningen per 2020-12-31 uppgick till 118 

mnkr. 

 

Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2021. I nuläget är bedömningen att 

möjlighet finns att göra avsättning till resultatutjämningsreserven.  
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Det finns inget krav på återställande av 2020 års resultat då årets resultat 2020 efter 
balanskravsjustering uppgick till +2 mnkr. 
 

Väsentliga personalförhållanden  
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.  

De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i 

Mål och Budget 2021 ingår i Kommunstyrelsens VP 2020-2022: 

 

 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. Därför kan konstateras att ett 

systematiskt arbete med bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för 

att klara utmaningarna inom ekonomi, personal och verksamhet. 

 

2021 präglas också av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. Varslet 

på 70 personer är en del i detta. I nuläget har ett tjugotal personer avslutats genom antingen 

uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 

Dessa minskningar kommer att ge effekt vid 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.  

 

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 
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kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 

personalomsättning.  

 

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. 

 

Redovisning av sjukfrånvaro 2021-06-30  2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

Kommunen        

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

8,3 % 8,4 % 7,3 % 7,9 % 

Sjukdagar per anställd (redovisas inte 
från och med 2021) 

-- 25,9 22,6 24,6 

 

Övrig Personalstatistik 2021-08-31 2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt 

Kommunen, 1 november        

Antal månadsanställda 3 022 3 038 3 102 3 247 

         

Anställningsform        

därav tillsvidareanställda 2 730 2 719 2 767 2 862 

därav tillsvidareanställda i % 90 % 90 % 89 % 88 % 

         

Sysselsättningsgrader        

därav heltidsanställningar 2 354 2 336 2 296 2 330 

därav heltidsanställningar i % 78 % 77 % 74 % 72 % 

         

Andel timmar som görs av timavlönade     

Andel timmar som görs av timavlönade i 
förhållande till arbetade timmar 

5,9 % 5,9 % 4,5 % 4,6 % 
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2021-06-30 2020 Totalt 2019 Totalt 2018 Totalt

Kommunen totalt 8,3% 8,4% 7,3% 7,9%

Kommunstyrelseförvaltningen 6,83%

Kommunledningsförvaltningen 2,9% 3,3% 5,1%

Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,7% 6,2% 6,0%

Utbildningsförvaltningen 6,4% 6,4% 5,5% 5,9%

Omsorgsförvaltningen 11,4% 13,0% 10,8% 11,4%

Förvaltningen för Arbete och
välfärd

9,4% 8,2% 7,8% 9,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 
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Övergripande redovisning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet 
 

Driftredovisning periodiserad per 2021-08-31  (mnkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 

 

 
 
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget 
som fastställts för den löpande verksamheten  
 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter och kostnader den 31 augusti 2021 i 

jämförelse med delåret förra året, periodens budgetavvikelser samt prognos för utfall och 

budgetavvikelse på helår 2021. I intäkter och kostnader ingår även interna poster. 

 

Driftredovisningen uppvisar ett prognostiserat överskott i förhållande till budget på +29 mnkr, 

vilket fördelar sig med -34 mnkr för nämnderna och +63 mnkr för finansförvaltningen. 

Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport samt i 

följande analys av ekonomiskt resultat.  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Nämnder 210831 210831 200831 210831 210831 200831 utfall avvikelse

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

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

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

Kommunstyrelse 131 161 234 -373 -411 -357 -31 38 7 -375 -379 -4

Utbildningsnämnd 109 93 95 -542 -532 -597 16 -10 6 -704 -704 0

Kulturnämnd 3 2 2 -19 -20 -24 1 0 1 -26 -26 0

Teknik- och fritidsnämnd 29 35 35 -75 -82 -96 -6 8 2 -69 -71 -2

Byggnadsnämnd 7 9 8 -10 -13 -12 -2 3 1 -7 -5 2

Omsorgsnämnd 68 47 47 -347 -334 -350 21 -13 9 -435 -428 7

Nämnd för Arbete och Välfärd 37 34 58 -325 -299 -340 3 -27 -23 -405 -441 -36

Summa nämnder 385 382 479 -1 695 -1 696 -1 779 3 1 4 -2 027 -2 061 -34

Finansförvaltning

Pensioner och löner 5 0 12 -18 -27 -23 5 9 13 -40 -28 12

Internränta 11 11 13 -1 -1 0 0 0 0 15 15 0

Skatteintäkter 1 063 1 033 995 0 0 0 30 0 30 1 550 1 591 42

Generella statsbidrag 367 367 368 -16 -15 -17 0 0 0 527 527 0

Finansiella intäkter 11 10 10 0 0 0 1 0 1 15 16 1

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

Avskrivningar 0 0 0 0 -2 0 0 2 2 -3 0 3

Jämförelsestörande poster 9 0 2 -8 0 0 9 -7 2 0 -6 -5

Anslag till förfogande 0 0 0 0 -6 -9 0 6 6 -9 -1 8

Summa finansförvaltning 1 466 1 422 1 400 -44 -56 -52 45 12 57 2 048 2 112 63

TOTALT 1 851 1 804 1 878 -1 739 -1 752 -1 831 47 13 60 21 50 29

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser Helår
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Ersättningar Covid-19  
 

Kommunen har fått 15,2 mnkr i ersättningar som kan kopplas till Covid-19 januari-augusti 

2021. Överskjutande del av sjuklönekostnader för september ingår även i nedan. 

 

 

 

mnkr  Nämnder Finans Totalt 

Bidrag merkostnader* 2,5   2,5 

Bidrag sjuklönekostnader** 4,3 4,7 9,0 

Skolmiljarden 3,7   3,7 

Summa 10,5 4,7 15,3 

*December 2020 
**Överskjutande del av sjuklönekostnader är fördelade till nämnder    

 

 

Nämnder, -34 mnkr Helårsprognos, 

Budgetavvikelse  

Analys av ekonomiskt resultat 

Kommunfullmäktige +/-0 mnkr  Kommunfullmäktiges möjlighet att 

hålla budget påverkas inte av 

anpassningarna och verksamheten 

påverkas inte heller inte 

ekonomiskt av Covid- 19. 

Överförmyndarnämnd +/-0 mnkr  Överförmyndarnämnden har färre 

utbetalda arvoden till 

uppdragstagare under perioden. 

Kommunrevision 

 

+/-0 mnkr  Revisionens prognos för 2021 är 

ett nollresultat i jämförelse med 

budget. 

Kommunstyrelse 

 

-3,9 mnkr  Kommunstyrelsens helårsprognos 

är -3,9 mnkr vilket är en betydande 

förbättring jämfört med föregående 

prognos.   

 Merparten 3,5 mnkr, förklaras av 

kostnader för Båtmansgården i 

glappet mellan att 

Omsorgsförvaltningen flyttar ut och 

Arbete och Välfärd flyttar in och då 

det ej ansetts motiverat att belasta 

Arbete och Välfärd med dessa 

mnkr Nämnder Finans Totalt

Bidrag merkostnader* 2,5 2,5

Bidrag sjuklönekostnader** 4,3 4,7 9,0

Skolmiljarden 3,7 3,7

Summa 10,5 4,7 15,3
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kostnader då det inte bidrar till 

lägre kostnader totalt sett. 

 Lägre intäkter p g a Pandemin som 

förra året påverka Teknik- och 

fritidsnämnden men där budgeten i 

år flyttats till KS.  

Utbildningsnämnd 

 

-0,3 mnkr  Inför budgetår 2021 bedömdes 

avvikelsen till -7 mnkr för att få en 

budget i balans. 

Månadsuppföljning i april visade en 

prognos för helåret på minus 4,4 

mnkr. Helårsprognosen bedöms 

efter augusti månad till -0,3 mnkr. 

Den förbättrade prognosen 

förklaras främst av Interkommunal 

ersättning/ bidrag till fristående 

verksamheter samt positivt utfall 

inom förskolan. Det kvarstår dock 

viss osäkerhet kring kommande 

beslut/ redovisningar/ rekvireringar 

av statsbidrag och kostnader för 

dessa delar. 

 Utifrån beslutade planer för budget 

i balans har förvaltningen vidtagit 

åtgärder för anpassning till budget 

hösten 2021 genom ytterligare 

personalanpassningar inom 

gymnasieskolan, vuxenutbildning, 

fritidshem samt förskoleklass. 

Begränsningar i inköp av 

läromedel på gymnasieskolan. 

 Reglering i anställning av 

visstidsanställda medarbetare i 

förskolan under hösten då 

belastningen i verksamheten är 

lägre på hösten än på våren. 

Förvaltningen arbetar aktivt med 

att söka extern finansiering för 

personalkostnader samt läromedel 

och fortbildningsinsatser. 

 

Kulturnämnd 

 

+/- 0 mnkr  Budgetavvikelsen per 31 augusti 

visar på + 0,9 mnkr vilket består av 

ett antal mindre delposter, bland 

annat sjukskrivningar och inställda 

arrangemang. Nämndens 

budgetram minskade med 2,2 
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mnkr inför 2021 vilket hanterats 

genom nämndbeslutad 

anpassningsplan med bland annat 

lägre personalkostnader som 

kommer att få helårseffekt först 

2022. Helårsprognos +/- 0 mnkr. 

Teknik- och fritidsnämnd -2,0 mnkr  Teknik- och fritidsnämndens 

prognosticerade underskott beror 

till stor del på minskad uthyrning till 

följd av pandemin. Under hösten 

förväntas intäkterna öka något i 

takt med att pandemireglerna 

ändras och möjliggör fler 

aktiviteter. Stor osäkerhet kring 

vinterväghållningen som kan 

försämra utfallet då åretsbudget 

redan är förbrukad. 

 

 Fr o m 2021 har budgeten för 

Väggabadet flyttats från Teknik- 

och Fritidsnämnden till KS. 2020 

bidrog uteblivna intäkter för 

Väggabadet till 2020 års 

underskott (-5,5 mnkr 

helårsprognos vid delårsrapport. 

+1,5 mnkr utfall helår). 

Byggnadsnämnd 

 

+1,5 mnkr  Byggnadsnämnden har högre 

intäkter än budgeterat till följd av 

fler ansökningar och beviljade 

bygglov vilket är en effekt av 

pandemin. Det finns i nuläget 

ingen tendens till avmattning. 

Omsorgsnämnd, 

Omsorgsförvaltning 

 

+7 mnkr  Omsorgsnämndens prognos visar 

på högre intäkter jämfört med 

budget. Villkor och utfall för de 

statsbidrag som kompenserar för 

ökade kostnader är dock inte helt 

klara då denna rapport lämnas 

varför det finns en viss 

prognososäkerhet. Samtidigt har 

förvaltningen haft extra stora 

kostnader för bland annat personal 

samt skyddsmaterial kopplat till 

Covid-19. Det finns viss risk för 

tillfälligt ökad vårdtyngd under 

hösten efter Covid -19 vilket kan 

medföra högre kostnader. 
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Omsorgsnämnd, 

Förvaltningen för Arbete 

och Välfärd 

 

-36,3 mnkr  Underskottet beror på obalans i 

budget samt nya volym- och 

kostnadsökningar. 

 Det finns en nämndbeslutad 

handlingsplan för att minska/ 

undanröja underskottet. Den 

långsiktiga strategin innebär bland 

annat omstrukturera 

gruppbostadsbeståndet och utöka 

service inom LSS, utbyggnad av 

egna öppenvårdsinsatser inom 

barn- och familj istället för 

placeringar samt att skapa 

förutsättningar att gå från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning. Planen innebär 

minskade kostnader med 8 mnkr 

under 2021. 

 
 

Finansförvaltning, +63,4 mnkr  

Finansförvaltningens prognostiserade helårsavvikelse är +63,4 mnkr och är i samma nivå 

som prognosen i april. 

 

Finans, +63,4 mnkr Avvikelse  Kommentarer 

Pensioner och löner 

 

+12,3 mnkr  I helårsprognosen ingår 

ersättning för sjuklönekostnader 

januari-september som 

prognostiserats till 4,7 mnkr och 

den överskjutande delen för 

januari-augusti på 4,3 mnkr har 

fördelats till nämnder. 

 Pensionskostnader har negativ 

budgetavvikelse på -6,4 mnkr på 

grund av att utbetalningar 

ansvarsförbindelse ökat samt att 

det saknas budget för 

efterlevandepension och 

familjeskydd.  

 Plus 14 mnkr på justering 

kalkylerat PO då nämnderna 

belastas med samma PO för alla 

anställda. 

 

Internränta +/- 0 mnkr  Internränta som nämnderna 

betalar på bokförda värden av 
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investeringar har ingen 

budgetavvikelse. 

 

Skatteintäkter 

 

+41,6 mnkr  Budgeterade skatteintäkter och 

generella statsbidrag har positiv 

helårsavvikelse på +41,6 mnkr 

enligt den senaste prognosen 

från SKR 2021-08-26 och det är 

en ökning med 3,7 mnkr i 

jämförelse med prognosen från 

SKR 2021-04-29. Budgeten har 

ökat enligt beslut i KF § 93 med 

2,3 mnkr för att finansiera 

tilläggsanslaget för 

löneökningskostnader med 

anledning av lärarnas 

engångsbelopp och nettoeffekten 

blir 1,4 mnkr. 

Generella statsbidrag -0,3 mnkr  -0,3 mnkr på kostnads- 

utjämningsavgift. 

 

Finansiella intäkter 

 

+0,5 mnkr  Utdelningen från Kommuninvest 

är betydligt lägre än förra året och 

borgensavgifterna har positiv 

budgetavvikelse. 

 

Finansiella kostnader +3,2 mnkr  Ränta på upplånat kapital har 

positiv helårsavvikelse på +3,2 

mnkr. 

Avskrivningar 

 

+3,3 mnkr  Plus 3,3 mnkr på avskrivningar 

på grund av lägre investeringstakt 

2020 än budgeterat. 

 

Jämförelsestörande 

poster 

-5,2 mnkr  Minus 7,8 mnkr på nedskrivningar 

enligt beslut i KSAU § 248 plus 

återstående nedskrivningsbehov 

som beräknas uppgå till 7 mnkr 

2021.  

 Helårsprognosen på försäljningar 

av exploaterings- fastigheter 

uppgår till 8,6 mnkr och 

försäljningar av anläggnings- 

tillgångar uppgår till 1,0 mnkr. 

 

Anslag till förfogande +8 mnkr  KS förfogande driftpåverkan 

större investeringar förväntas få 

ett överskott på 8 mnkr. 
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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 

Kommunfullmäktige beslutade § 93 att tillföra Utbildningsnämnden tilläggsanslag med  

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

 

Nettoeffekten av anpassningar och effektiviseringar, kompensation obalanser och 

tilläggsanslag blir därmed +26 mnkr och fördelar sig med -1 mnkr Överförmyndarnämnden,  

-12 mnkr Kommunstyrelsen, +6 mnkr Utbildningsnämnden, - 2 mnkr Kulturnämnden,   

+/- 0 mnkr Teknik- och fritidsnämnden, -3 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

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 -6

Kulturnämnd -31 2 2

Teknik- och fritidsnämnd -95 7 -7 0

Byggnadsnämnd -7 0 0

Omsorgsnämnd -445 7 -4 3

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

Summa nämnder -1 941 54 -78 -2 -26
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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 och kompensation för lärarnas engångsbelopp 

uppgår till 2 mnkr. Förändringar i budgeten inför innevarande år beräknades till ett netto på 

26 mnkr, exklusive kompensation för lönerevision. Trots att nämnderna kompenserat för 

obalanser och förändringarna i budgeten har ett positivt netto, finns ett anpassningsbehov på 

-107,7 mnkr i nämnderna på grund av volymökningar och andra förändringar.  

 

Samtliga nämnder med obalanser arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans, vilka 

redovisas löpande till nämnder och styrelse. I nämndernas prognoser finns åtgärder 

motsvarande 72,1 mnkr inarbetade vid rapporteringen i delåret. Nettoeffekten av åtgärder 

och volymförändringar är alltså negativ, d v s volymförändringarna ökar successivt och 

åtgärderna får endast en dämpande effekt på resultatet.            

 

Förändrade budgetramar under året 

 
 
Utöver tilläggsanslag på 2 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

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

Löne- 

ökningar 

2021

Ny 

budget 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 0 -3

Överförmyndarnämnd -2 0 0 0 -2

Kommunrevision -1 0 0 -1

Kommunstyrelse -184 -6 -168 3 -16 -1 -4 -375

Utbildningsnämnd -770 -16 97 0 -3 -2 -10 -704

Kulturnämnd -31 -1 6 0 0 0 0 -26

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

Byggnadsnämnd -7 0 0 0 0 -7

Omsorgsnämnd -445 -9 25 0 -6 -435

Nämnden för Arbete och Välfärd -403 -7 9 0 0 -4 -405

Summa nämnder -1 941 -40 0 4 -23 0 -2 -25 -2 027
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Investeringsredovisning 
 

Investeringsredovisning per verksamhet  
 

 
 

Kommentarer 
Årets utfall för investeringar beräknas uppgå till 294 mnkr, vilket är 10 mnkr lägre än den 

budgeterade nivån på 304 mnkr och motsvarar genomförandegrad 97 %. Det beror främst på 

tidsförskjutningar i stora exploaterings- och byggprojekt samt att det inte blir utbyte av 

trygghetslarm och inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 

 

Investeringar, +10 mnkr Avvikelse Kommentarer 

Exploatering näringsliv 

 

+1,1 mnkr  Ingen projektering av utemiljö på 

Östra Piren 2021. 

Exploatering bostäder 

 

+1,2 mnkr  Plus på lokalgata i Asarumsdalen 

där förfrågningsunderlag tas fram 

under hösten och utbyggnad sker 

2022.  

 Plus på asfaltering av lokalgata 

Asarums flygfält. 

Markförvärv 

 

-1 mnkr  Markköpet till ny brandstation, 

Viking Timber fastigheterna och 

köp av fastighet Stilleryd 13:1 

ingår i budgetavvikelse. 

Infrastruktur -2,4 mnkr  Tidigareläggning av utbytet av 

belysningsarmaturer till LED med 

4 mnkr från 2022 då projektet 

ligger före planeringen och har en 

positiv driftpåverkan.  

 Allmän parkering vid Prinsgatan 

är pausad 2021. 

 

 

 

 

Mnkr Delår

Utfall Budget Prognos Prognos

Verksamheter 210831 2021 2021 avvikelse

Exploatering näringsliv 0 -1 0 1

Exploatering bostäder -1 -4 -2 1

Markförvärv -3 -26 -27 -1

Infrastruktur -12 -23 -26 -2

Pedagogisk verksamhet -86 -144 -144 0

Vård omsorg -14 -18 -16 2

Fritid och kultur -20 -41 -38 3

Övrig verksamhet -27 -46 -40 6

TOTALT -162 -304 -294 10

Helår
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Pedagogisk verksamhet +/- 0 mnkr  Byggnation av Mörrums skola 

följer tidplan och budget. 

 Köket på Möllegårdens skola är 

avslutat utan större 

budgetavvikelse. 

 Tillbyggnad och renovering av 

Svängsta förskola har varit ute på 

anbud och beroende på tilldelning 

är det oklart om projektet blir klart 

innevarande år.  

 

Vård omsorg +1,9 mnkr  LSS-boende Korta vägen följer 

tidplan med en mindre positiv 

budgetavvikelse och är klart v 39. 

 Utbytet av trygghetslarm är 

framflyttat till 2022. 

 

Fritid och kultur +3,3 mnkr  Asarums IP har tidsförskjutning i 

pågående projekt som beräknas 

vara klart maj 2022.  

 Väggabadets 50-metersbassäng 

håller sig inom beslutad budget  

men vissa utgifter kommer först 

under våren 2022. 

 

Övrig verksamhet +5,9 mnkr  Utveckling av torget har löpt på 

bra och det har inte varit några 

större problem under 

byggnationen. Hyresgästen tar 

utgifter för inredning mm. 

 Satsningar inom digitalisering 

bedöms kunna ge ett överskott 

vid årets slut. Uppstart av större 

projekt har inte kunnat ske i 

förväntad takt och hanteras under 

kommande år. 

 Det blir inget inköp av IT-stöd till 

styrprocessen 2021. 
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Finansiella räkenskaper för kommunen och 

kommunkoncernen 

Resultaträkning 

 

 

Kassaflöde 

 

Kommunen Kommunkoncernen

2021-01-01- 2020-01-01- Prognos Budget 2021-01-01- 2020-01-01-

Mnkr Not 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter 2,4 399 492 606 567 753 687

Verksamhetens kostnader 3,4 -1 638 -1 739 -2 575 -2 532 -1 841 -1 780

Avskrivningar -72 -61 -112 -100 -184 -168

Verksamhetens nettokostnad -1 311 -1 308 -2 081 -2 065 -1 272 -1 261

Skatteintäkter 5 1 063 995 1 591 1 550 1 063 995

Generella statsbidrag och 

utjämning 5 351 352 527 527 351 352

Verksamhetens resultat 103 39 37 12 142 86

Finansiella intäkter 11 10 16 15 2 3

Finansiella kostnader -2 -2 -3 -6 -16 -17

Resultat efter finansiella poster 112 47 50 21 128 72

Extraordinära poster 0 0 0 0

Periodens resultat 112 47 50 21 128 72

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr Not 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 112 47 128 72

Justering för ej likviditetspåverkande poster 75 55 191 158

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 187 102 319 230

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 1 27 26 76

Ökning/minskning av korttfristiga skulder -138 -36 -144 -117

Kassaflöde från den löpande verksamheten 50 93 201 189

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar -1

Investering i materiella anläggningstillgångar -162 -102 -479 -299

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 2 - 3

Förvärv av finansiella tillgångar -1  - -1 -

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar -  - 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -163 -100 -479 -295

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 50 50 361 182

Amortering av långfristiga skulder 0 0 -18 -21

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 50 343 161

Årets kassaflöde -63 43 65 55

Likvida medel vid årets början 131 77 265 228

Likvida medel vid periodens slut 68 120 330 283
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Balansräkning  

 

 

Kommunen

Mnkr Not 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 7 4

Materiella anläggningstillgångar 6

 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 008 1 069 2 929 2 949

 - Maskiner och inventarier 109 132 911 958

 - Pågående nyanläggningar 258 99 862 518

Finansiella anläggningstillgångar 7 188 187 30 30

Summa anläggningstillgångar 1 563 1 487 4 739 4 459

Bidrag till infrastruktur 10  - 10

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 1 - 5 4

Kortfristiga fordringar 147 149 299 326

Kassa och bank 68 131 330 265

Summa omsättningstillgångar 216 280 634 595

Summa tillgångar 1 789 1 767 5 383 5 054

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 112 4 128 39

Resultatutjämningsreserv 118 118 118 118

Övrigt eget kapital 921 917 1 107 1 068

Summa eget kapital 1 151 1 039 1 353 1 225

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 9 11 9

Andra avsättningar - 3 106 106

Summa avsättningar 11 12 117 115

Skulder

Långfristiga skulder 8 300 250 3 292 2 952

Kortfristiga skulder 327 466 621 762

Summa skulder 627 716 3 913 3 714

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 789 1 767 5 383 5 054

Kommunkoncernen

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 

bland skulderna eller avsättningarna 9 602 608 602 608

Borgen- och övriga ansvarsförbindelser 9 3 079 2 785 24 24

Övriga ställda panter  -  - 213 213

Summa panter och ansvarsförbindelser 3 681 3 393 839 845
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NOTER  

NOT 1 Redovisningsprinciper 
För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2020 sidan 82-85. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2020. Nytt beslut gällande 
pensionsskuldsberäkning, RIPS21, till följd av förändrat livslängdsantagande.  
 
 
 

 
  

 

NOT 2 Kommunen Kommunkoncernen

Verksamhetens intäkter 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Försäljning av varor och tjänster 20 23 276 237

Taxor och avgifter 41 38 116 112

Hyror och arenden 30 28 179 174

Bidrag 128 127 130 128

Försäljning verksamhet 36 34 29 21

Intäkter från exploateringsverksamhet 8  - 8 -

Övriga intäkter 1 2 15 15

Summa externa intäkter 264 252 753 687

Interna intäkter 135 240  -  -

Summa intäkter 399 492 753 687

NOT 3 Kommunen Kommunkoncernen

Verksamhetens kostnader 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Personalkostnader -1 008 -1 000 -1 164 -1 145

Pensionsutbetalningar enl KPA -23 -24 -23 -24

Eget aktiverat arbete 1 5 1 5

Lämnade bidrag -45 -50 -45 -47

Köp av huvudverksamhet -180 -175 -198 -194

Lokal-, markhyror och leasing -69 -71 -33 -33

Fastighets- och entreprenadkostnader -21 -22 -48 -60

Bränsle, energi o vatten -30 -30 -97 -80

Förbrukningsinventarier och material -48 -50 -58 -61

Transporter och resor -12 -12 -17 -15

Övriga främmande tjänster -36 -37 -59 -52

Försäkring- och riskkostnader -4 -4 -8 -9

Övriga kostnader -28 -29 -86 -56

Skattekostnad  -   - -6 -7

Summa externa kostnader -1 503 -1 499 -1 841 -1 780

Interna kostnader -135 -240  -  -

Summa kostnader -1 638 -1 739 -1 841 -1 780

NOT 4 Kommunen

Jämförelsestörande poster 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter;

Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång  - 1

Avskrivningar;

Nedskrivning av anläggningstilllgång -8 -

Summa jämförelsestörande poster -8 1
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NOT 5 Kommunen Prognos 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 2021-08-31 2020-08-31 2021

Skatteintäkter 1 062 995 1 589

Inkomstutjämning 221 218 331

Kostnadsutjämning -15 -16 -23

Regelringsbidrag 64 22 96

Utjämningsbidrag LSS 33 37 50

Fastighetsavgift 48 44 73

Generella statsbidrag beslutade och utb. 2020 - 39 -

Stadsbidrag flyktingvariabler - 6 -

Mellankommunal kostnadsutjämning 1 2 2

Summa skatteintäkter och gen. statsbidrag 1 414 1 347 2 118

NOT 6 Kommunen Kommunkoncernen

Materiella anläggningstillgångar 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Ingående redovisat värde 1 300 1 176 4 425 4 068

Inköp 162 232 478 640

Försäljningar/utrangeringar -3 -2 -6 -17

Omklassificering bidrag infrastruktur -11  - -11 -

Årets avskrivningar -65 -92 -158 -227

Årets nedskrivningar -8 -14 -26 -39

Utgående redovisat värde 1 375 1 300 4 702 4 425

NOT 7 Kommunen Kommunkoncernen

Finansiella anläggningstillgångar 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Aktier i koncernföretag 162 162 - -

Övriga aktier och andelar;

 - Kommuninvest Ekonomisk förening 13 13 13 13

 - Övriga aktier och andelar 3 2 3 2

Övriga långfristiga fordringar 10 10 14 15

Summa finansiella anläggningstillgångar 188 187 30 30

NOT 8 Kommunen Kommunkoncernen

Långfristiga skulder 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut 300 250 3 291 2 950

Övriga långfristiga skulder - - 1 2

Summa långfristiga skulder 300 250 3 292 2 952

Genomsnittlig räntebindningstid 2,34 3,46 3,46 3,73

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,53 0,78 0,74 0,87

Låneskuldens förfallostruktur 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Lån som förfaller inom;

1 år 50 - 602 525

2-5 år 250 200 1 784 1 603

5-10 år - 50 996 912

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 300 250 3 382 3 040
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NOT 9 Kommunen Kommunkoncernen

Ansvarsförbindelser pension 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Ingående ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 608 622 608 622

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 15 7 15

  Årets utbetalning -22 -35 -22 -35

  Ändrat livslängdsantagande i RIPS 11  - 11  -

  Övrig post -1 9 -1 9

  Förändring av löneskatt -1 -3 -1 -3

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner 

inkl löneskatt 602 608 602 608

Borgens- och andra ansvarsförbindelser 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

Borgen för helägda koncernbolag;

 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 - -

 - Karlshamnsbostäder AB, borgen 1 159 1 079 - -

 - Karlshamns Energi AB (koncernen), borgen 576 577 - -

 - Karlshamns Hamn AB (koncernen), borgen 542 432 - -

 - Karlshamnsfastigheter AB 440 339 - -

 - Kreativum i Blekinge AB 6 2 - -

Summa borgen för helägda dotterbolag 3 009 2 715 - -

Borgen för Västblekinge Miljö AB 46 46 - -

Kommunalt förlustansvar egna hem - - - -

Borgen för NetPort Science Park AB 24 24 24 24

Utgående ansvarsförbindelse för borgen- och 

andra ansvarsförbindelser 3 079 2 785 24 24

Karlshamns Kommun har i oktober 1997 KF §105, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (KI) samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner 

och regioner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 

likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 

medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i KI.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns Kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 532 634 758 387 kr och totala tillgångar till 547 144 627 093 kr. Karlshamns Kommuns 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 591 490 182 kr och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 3 676 217 406 kr


