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Bakgrund och syfte

Bakgrund
Karlshamns kommun förväntas uppvisa ett betydande underskott för 2018. Inom budgetramen för 2019 har fullmäktige 

beslutat att samtliga verksamheter ska vidta åtgärder i syfte att minska kostnaderna. Av budget för 2019 framkommer att:

För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses, att effektivisering 

genomförs i samtliga nämnder samt att kostanden för sjukfrånvaron kraftigt minskas. Arbetet med ständiga 

förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar i den kommunala organisationen måste snabbas upp. 

Alla nämnder ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens arbetsutskott får ett särskilt 

ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska nämndernas presidier fortlöpande föra dialog med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Syfte och metod
Granskningens syfte är att över hela året bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning och 

uppföljning för att säkerställa att fullmäktiges beslutade besparingsbeting förverkligas. 

Granskningen kommer att genomföras kontinuerligt under året. Nedslag kommer att genomföras vid tre tillfällen; Under 

april 2019, oktober 2019 och januari 2020. Granskningsrapporten kommer efter varje genomfört nedslag delrapporteras till 

den förtroendevalda revisionen enligt kompletteringsmetod. 

14e juni 2019



Kommunfullmäktige 
fattade beslut om 
budget 2019

2018-12-17



Page 5

Inledning

Kommunfullmäktiges beslutade besparingsåtgärder:

14e juni 2019

Nämnden för barn, ungdom och skola 10 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden 

10 mnkr

Kulturnämnden 1 mnkr

Teknik- och fritidsnämnden 4 mnkr

Omsorgsnämnden 15 mnkr 

Nämnden för arbete och välfärd 10 mnkr



Information till och 
med 2018-02-28
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Nämnden för barn, ungdom och skola

Åtgärder 2019 2020 2021 Beslutade

Bemanning fskl 1,1 2,2 2,2 -

Dygnet runt 0 0 0 Utreda

Chef i beredskap 0,3 0,3 0,3 Ja

Ped utveckl 0,8 1,5 1,5 Ja 

Spec ped i fskl 0,5 0,5 0,5

Skolformerna 1,3 2,7 2,7

Integration 0,9 1,7 1,7 Ja

IKT-ped 0,6 1,2 1,2 Ja, minska

Spec ped 0,6 1,2 1,2

Fritidsgård 1,1 2,2 2,2 Utreda

Övriga fritidsgård 1,0 1,0 1,0 Ja

Fortbild 1,0 0,5 0,5 Ja

Läromedel 1,5 0 0 Ja

IKT-samordn 0,7 0,7 0,7 Ja, minska

Utveckl samordn 0,3 0,7 0,7

14e juni 2019

Åtgärder 2019 2020 2021 Beslutade

Verksam samord 0,3 0,7 07

Ekonom 0,3 0,7 0,7

HR-personal 0,2 0,3 0,3

Ersättn nyanländ 0 0 0

Ihre natur&kult 1,5 1,5 1,5 Ja

Kreativum 2,3 2,3 2,3

NTA 0 0,1 0,1

Musikskolan 0 1,0 1,0

Summa 

besparing enl

förslag

16,5 23,7 23,7

Beslut enl förslag 8,3

Bedömd effekt 5,6

Förslag besparing och nämndsbeslut BUS Beslut BUS 2019-02-26

Enligt Förslag till åtgärder budget 2019 (2019-01-16): Anpassningar i de lagstadgade verksamheterna, motsvarande den 
summa som nämnden fått tilldelad sig, är inte realistisk utan att allvarligt åsidosätta den lagstiftning som styr 
kommunfullmäktiges uppdrag gällande förskola och skola.



Information till och 
med 2018-04-30
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Övergripande

14e juni 2019

► Besparingsåtgärderna särredovisas inte, de är inarbetade i 
rambudgeten.

► Alla nämnder har, enligt uppgift, blivit inbjudna till KSAU för att 
rapportera beslutade besparingsåtgärder.

► Alla nämnder har, eller ska, till KS för en ytterligare redovisning.

► Tertialrapporterna är klara nästa vecka (v. 22).

Följande nämnder har varit i KSAU

BUS GN KN TFN ON NAV

Ja Ja - - Ja -
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Nämnden för arbete och välfärd

14e juni 2019

► Har inte utarbetat plan än kopplat till KF:s besparingskrav.

► Kommer att göra kostnadsberäkningar och därefter träffa KS (maj).

► Nämndens förslag på besparingsplan sträcker sig till 2021. 

► Ser en positiv förändring under januari-mars 2019. Framförallt för placeringar 
inom barn- och familjeverksamheten. 

► Tittat på alternativkostnad i varje ärende.

► Prognostiserar att gå back 17,8 mkr i förhållande till budget 2019. 

► Påbörjat framtagande av nyckeltal och redovisat för nämnd, som önskade mer 
detaljerade nyckeltal.

► Åtgärder:

► Minska kostnaderna för externa placeringar. Erbjuda insatser på hemmaplan, 
öka rekryteringen av egna familjehem istället för konsulentstödda familjehem. 

► Omstrukturering av gruppboendena för LSS, för att uppnå mer 
kostnadseffektiv verksamhet. 

► Pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att påskynda processen från 
försörjningsstöd till eget varaktigt arbete.
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Omsorgsnämnden

14e juni 2019

► Enligt KF har nämnden besparingskrav på 15 mnkr.

► Enligt nämnden har de tilldelats en minskad budgetram med ca 23 mnkr, samtidigt har de ökade 
kostnader för hyra med 16 mnkr, vilket innebär anpassning av verksamheten med ca 39 mnkr.

► Arbetar genomgående med nyckeltal.

► Åtgärder:

► För 2019 baseras budgeten på en framräknad snittkostnad per biståndsbedömd 
hemtjänsttimme, som är lägre än utfallet 2018.

► Inom stöd i särskilt boende beräknas budgeten utifrån en kvot per lägenhet. Kvoterna räknas 
fram som ett nyckeltal utifrån den totala verksamhetsbudgeten.

► Konsekvenser:

► Kan bli svårt för verksamheten att klara av omställningen tillräckligt snabbt. 

► I budget för 2019 finns inte reserver för oförutsedda kostnader vilket utgör en påtaglig risk för 
att inte klara av balanskravet.

Nettokostnader 

Budget 2018

Nettokostnader

Utfall 2018

Nettokostnader

Budget 2019

Minskad 

rambudget från KF

Ytterligare kostnader som ej 

räknats in (hyreskostnader, 

personalbudget Hemsjukvård 

samt OB Särbo)

Totala 

anpassningar för 

verksamheterna

- 465,7 mnkr - 466,6 mnkr - 452,7 mnkr 15 mnkr 23 mnkr 39 mnkr
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Teknik- och fritidsnämnden

14e juni 2019

► Beslutade anpassningar om 4,3 mnkr enligt följande: 

► Gata- och parkverksamheten -2,8 mnkr 

► Fritidsenheten -1,5 mnkr

Park- och gatuverksamheten

Konsekvens: Generell nerdragning av 
sopning av gator samt mer ogräs i offentliga 
miljöer. Minskad skötsel i parker och på 
allmänna platser kan leda till mer klagomål 
från allmänheten. Mindre beskärning av träd 
och buskar kan leda till ökad otrygghet.

Fritidsenheten

Konsekvens: Kan bli högre taxor och minskat 
föreningsbidrag. Föreningarna får större utgifter 
och mindre intäkter. Detta kan innebära höjda 
avgifter för deltagarna vilket i sin tur kan leda till 
att vissa inte längre kan delta, såväl barn som 
vuxna.

Anpassning

Verksamhetschef 6 mån 0,49 mnkr

Besiktning broar vägbelysning 0,82 mnkr

Skötsel 6 mån tj.led, 2 säsong 0,76 mnkr

Enhetschef 3,5 mån 0,21 mnkr

Besparing

Skötsel och anläggning. 2 personal á 6 

mån 0,52 mnkr

Totalt 2,8 mnkr 

Anpassning

Investeringsbidrag 0,2 mnkr

Föreningsstöd 0,15 mnkr

Besparing

Entréavgift padelbana 0,2 mnkr

Entréavgift Väggabadet 0,25 mnkr

Internhyror och effektivare arbetssätt 0,7 mnkr

Summa 1,5 mnkr



Resultatrapporter
Tertial 1
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Resultatrapporter 
Tertial 1

Beräknad 

avvikelse helår

(innan åtgärder)

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Prognos 

avvikelser helår 

(efter åtgärder)

Avvikelsens del 

av budgeterad 

omsättning

BUS - 20 994 5 575 - 15 419 2,6 %

GN - 12 094 0 - 12 094 7,7 %

KN - 196 0 - 196 0,7 %

TFN 0 0 0 -

ON - 8 655 6 065 - 2 600 0,6 %

NAV - 26 959 0 - 26 958 7,8 %

Summa - 68 898 11 640 - 57 267

14e juni 2019
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Nämnden för arbete och välfärd
Resultatrapport T1

14e juni 2019

Kommentarer

Nyckeltal

Andel ökad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd har minskat med 13%

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat. Antagligen har fler lämnat etableringen. 

Andel i arbete ett år efter inskrivning på arbetsmarknadsenheten har ej mätts

Nämnden har inte hunnit ta fram nyckeltal för de verksamheter som revisorerna önskat

LSS-verksamheten kommer redovisa ett mindre överskott, utan att strukturförändringen är genomförd. 

Kostnaderna inom barn och familj har minskat med 22 milj jmfrt föregående år

Plan ska tas fram för långsiktig ekonomisk balans. 

Kommer inte uppnå balans 2019. Äskar tilläggsanslag på 27 milj eller begär godkännande av KF på långsiktig plan. 
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Omsorgsnämnden
Resultatrapport T1

14e juni 2019

Kommentarer

Prognosen är optimistisk

Förbättring av prognosen beror mycket på omförhandlade hyror för Ekegården och Östralycke (5,8 milj)

Personalkostnader är höga i förhållande till budget. Finns övertalighet, men vill undvika uppsägningar. 



Information till och 
med 2018-05-31
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Nämnden för barn, ungdom och skola

14e juni 2019

► Enligt utbildningschef kommer besparing om 10 mnkr (som KF beslutat om att) att 
klaras av.

► Totalt besparingskrav om 35 mnkr (10 i besparing och 25 från obalans):

► 10 mnkr i minskad budgetram efter KF:s beslut (klaras enl. uppgift av)

► 25 mnkr är, enligt utbildningschefen, en obalans som är uppbyggd under flera år (tidigare löst 
med visst överskott i verksamheten och diverse statsbidrag).

► 10 mnkr i åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten (enl. uppgift ger vidtagna 
åtgärderna endast effekt från och med hösten d.v.s. halvårseffekt, vilket innebär 5 mnkr.)

► Prognostiserat underskott mot budget vid årsskiftet är (enligt vår tolkning) 20 mnkr.
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Nämnden för barn, ungdom och skola
fortsättning

T

14e juni 2019

Genomförda verksamhetsförändringar januari-april Besparing

Avveckling av två specialpedagoger 0,62 mnkr

Fritidsgårdsenheten vakanshåller en tjänst 0,46 mnkr

Halvering av medel för kompetensutveckling 0,96 mnkr

Budgetpost för läromedel har minskat med 25 % 2,1 mnkr

Avtalet för chef i beredskap ”dygnet runt” har sagts upp (ger besparing först 1/7) Halvårseffekt om 

0,2 mnkr

Minskning inom enheten Integration skola 0,8 mnkr

Planerade verksamhetsförändringar för hösten 2019 Besparing

Resursen för barn i behov av särskilt stöd omfördelas. Omstruktureringen ger 

besparing om 6 tjänster.

Halvårseffekt om 

1,65 mnkr

En förskoleavdelning kommer läggas i malpåse. Medför minskning av såväl 

personalresurs som kosthantering och städkostnad.

Halvårseffekt om 

0,8 mnkr

Kommande läsårs skolorganisation minskas med 5 tjänster. Utöver det är det utlagt en 

effektivisering i organisationen som ger 2-5 tjänster för halvåret.

1,46 mnkr + 0,58 

mnkr

Totalt 9,63 mnkr
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Förslag besparing och nämndsbeslut BUS
Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Åtgärder 2019 2020 2021 Beslutade Genomfört

Bemanning fskl 1,1 2,2 2,2 -

Dygnet runt 0 0 0 Utreda Ja, 0,2

Chef i beredskap 0,3 0,3 0,3 Ja

Ped utveckl 0,8 1,5 1,5 Ja Ja, 0,62

Spec ped i fskl 0,5 0,5 0,5

Skolformerna 1,3 2,7 2,7

Integration 0,9 1,7 1,7 Ja Ja, 0,8

IKT-ped 0,6 1,2 1,2 Ja, minska

Spec ped 0,6 1,2 1,2

Fritidsgård 1,1 2,2 2,2 Utreda Ja, 0,97

Övriga fritidsgård 1,0 1,0 1,0 Ja

Fortbild 1,0 0,5 0,5 Ja Ja, 0,96

Läromedel 1,5 0 0 Ja Ja, 2,1

IKT-samordn 0,7 0,7 0,7 Ja, minska

Utveckl samordn 0,3 0,7 0,7

Verksam samord 0,3 0,7 07

14e juni 2019

Åtgärder 2019 2020 2021 Beslutade Genom-

fört

Ekonom 0,3 0,7 0,7

HR-personal 0,2 0,3 0,3

Ersättn

nyanländ

0 0 0

Ihre natur&kult 1,5 1,5 1,5 Ja

Kreativum 2,3 2,3 2,3

NTA 0 0,1 0,1

Musikskolan 0 1,0 1,0

Summa 

besparing enl

förslag

16,5 23,7 23,7

Beslut enl

förslag

8,3

Bedömd effekt 5,6
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

14e juni 2019

► Besparingskrav på 10 mnkr.

► Vidtagna åtgärder omsluter cirka 5 mnkr.

► Ej fördelad besparing utifrån tilldelad budgetram är 5,094 mnkr.

► Enligt utbildningschef: 

► ”Besparingar i gymnasienämndens verksamhet framstår som ett mer 
svårprognostiserat läge där hastiga förändringar riskerar att ge bakslag. Detta då 
programnedläggningar kan vara besparande om eleverna som inte då kan gå på 
ett program man valt i första hand ändå stannar i nämndens verksamhet.”

► ”Det är därför allt för enkelt att tro att nämnden kan fatta beslut som ger en 
omedelbar effekt utan att samtidigt skapa kostnader. En analys för att skapa en 
mer långsiktigt hållbar programstruktur är påbörjad men slutsatser utifrån den 
utredningen kan av den arbetsrättsliga logiken inte ge effekt under 2019.”



Page 22

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse 2019-05-14

Genomförda verksamhetsförändringar januari-april Besparing

Medel för verksamhetsförändring för gymnasieskola och gymnasiesärskola har 

minskats

0,375 mnkr

Budgetpost för lärverktyg för gymnasieskola och gymnasiesärskola har minskats 0,872 mnkr

Medel för verksamhetsutveckling för vuxenutbildningen har minskats 0,131 mnkr

Budgetposten för lärverktyg för vuxenutbildningen har minskats 0,085 mnkr

Medel för Cambridge-examen för gymnasieskolan har tagits bort 0,112 mnkr

Medel för plattformen BIU har tagits bort för gymnasieskolan 0,135 mnkr

14e juni 2019

Planerade verksamhetsförändringar för hösten 2019 Besparing

Avskaffa nedsättningen i undervisningstid för förstelärare 0,477 mnkr

Kommande läsårs skolorganisation minskas med 4 tjänster för gymnasieskolan inkl. 

gymnasiesärskolan

1,2 mnkr

Bemanningsorganisationen för vuxenutbildningen inkl. lärcentrum minskas med 4 

tjänster

1,198 mnkr

Totalt ca 4,59 mnkr
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Besparingar Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-nämnden

Åtgärder VT 2019 HT 2019

Budget verksamhetsutveckl

gymnasiet

0,4

Budget lärverktyg gymnasiet 

och gymnasiesärskolan

0,9

Budget verksamhetsutveckl

vuxenutbildning

0,9

Budget lärverktyg 

vuxenutbildning

0,1

Cambridge-examen 0,1

Plattform BIU 0,1

Avskaffa nedsättn

förstelärare

0,5

Färre tjänster gymnasiet 1,2

Färre tjänster vuxen och 

lärcentrum

1,2

IKT 0

Delsumma 1 710 2 880

Summa 4 590

14e juni 2019

Kommentarer

Inga kommentarer om minskning av antal tjänster, 

fastanställd personal eller vikariat?

Längre tidshorisont för förändringar IKT. Påverkar BUS.

Budgetminskningar, vad kommer att minskas inom ramen 

för dessa?

Sena beslut. Skillnader mellan T1 och tjänsteskrivelse. 
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Kulturnämnden

14e juni 2019

► Besparingskrav på 1 mnkr.

► Enligt utbildningschefen kommer nämndens ekonomi att vara i balans till 
årsskiftet.

Beslutade åtgärder Besparing

Medieanslaget sänks med 15 % 0,233 mnkr

Kommunikatörstjänst återtillsätts ej 0,401 mnkr

Vakanshålla tjänst som bibliotekarie för perioden 1/7-2019 – 31/1-2020 0,213 mnkr

Övriga åtgärder Besparing

Effektivisering genom generella anpassningar. De områden som nämnden identifierat 
är exempelvis: 

► Kostnader för fortbildning och representation, 

► Kostnader för timavlönad personal

► Kostnader i samband med egna genomförda arrangemang

0,26 mnkr

Minska bemanningen på bibliotekets backoffice med 50 %, i nuläget bemannad med en 

biblioteksassistent

0,1 mnkr

Totalt ca 1,207 mnkr



Sjukfrånvaro och 
sjuklönekostnader
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Sjukfrånvaron

BUS-nämnden:

Gymnasienämnden:

Kulturnämnden: 

TF-nämnden: Städ och måltid har flest sjukskrivningar. Att ha närvarande chefer bedöms 

hjälpa. Rehab visar resultat. Viktigt att chefer snabbt reagerar och sätter in insatser.

Omsorgsnämden: Arbetar med rutiner gällande olovlig sjukfrånvaro. Gjort en kartläggning 

i hemtjänsten om varför anställda sjukskriver sig. Arbetar mycket med tidig rehab.

AV-nämnden: Arbetar intensivt med de som är långtidssjukskrivna, avvecklat några 

anställningar och fått tillbaka några personer i arbete. Identifierar vikten av tidig rehab och 

kontakt med den sjukskrivna. Inga direkta åtgärder planerade för 2019. 

14e juni 2019
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Sjuklönekostnader

14e juni 2019
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Sjukfrånvaron

14e juni 2019
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Sjukfrånvaron

14e juni 2019
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Riskmatris
per maj 2019
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Riskbedömning utifrån Resultatrapport T1
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Tack!


