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Allmänhetens�frågestund�/



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter för bokslut 2015 till protokollet 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport för bokslut 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet tre gånger om året där det sista tillfället är bokslutsuppföljningen. 
 
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till december 2015. 
 
Bilagor 
 
1 KS resultatrapport bokslut 2015 till KSau 160216.docx 
2 Festivalen Resultatrapport bokslut 2015.docx 
3 ON resultatrapport bokslut 2015.docx 
4 SocN resultatrapport bokslut 2015.docx 
5 BN Resultatrapport bokslut 2015 KLAR.docx 
6 FN Resultatrapport FN bokslut 2015.docx 
7 TN Resultatrapport TN bokslut 2015.DOCX 
8 BUS-nämnd resultatrapport bokslut 2015.docx 
9 GN Resultatrapport bokslut 2015 version nämnd.docx 
10 KN resultatrapport 2015.DOCX 
11 ÖF resultatrapport bokslut 2015 till KLF 160215.docx 
12 Revisionen resultatrapport bokslut 2015.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-03-29 64 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Nämndernas resultatrapporter för bokslut 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter för bokslut 2015 till protokollet 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport för bokslut 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet tre gånger om året där det sista tillfället är bokslutsuppföljningen. 
 
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till december 2015. 
 
Bilagor 
 
1 KS resultatrapport bokslut 2015 till KSau 160216.docx 
2 Festivalen Resultatrapport bokslut 2015.docx 
3 ON resultatrapport bokslut 2015.docx 
4 SocN resultatrapport bokslut 2015.docx 
5 BN Resultatrapport bokslut 2015 KLAR.docx 
6 FN Resultatrapport FN bokslut 2015.docx 
7 TN Resultatrapport TN bokslut 2015.DOCX 
8 BUS-nämnd resultatrapport bokslut 2015.docx 
9 GN Resultatrapport bokslut 2015 version nämnd.docx 
10 KN resultatrapport 2015.DOCX 
11 ÖF resultatrapport bokslut 2015 till KLF 160215.docx 
12 Revisionen resultatrapport bokslut 2015.docx 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-03-22 Dnr: 2015/3036 

 
 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg Anette Ericson 
Tf ekonomichef Ekonom 
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen 
 

Förvaltning: 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 
 

Förvaltningschef: Göran Persson 
 

 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

Avdelningen för tillväxt och utveckling 

 Näringslivs- och etableringsfrågor 

 Mark- och exploateringsfrågor 

 Strategisk samhällsutveckling och övriga utvecklingsfrågor 

 Turism, destination, evenemang, marknadsföring 

 Folkhälsofrågor, ANDT 

 Miljöstrategiska frågor 

 Landsbygdsutveckling 

 Internationellt arbete 

Administrativa avdelningen 

 Kansli 

 Kommunikation med medborgarkontor 

 IT 

Personalavdelningen 

 Strategiskt och operativt personal- och lönearbete 

Ekonomiavdelningen 

 Redovisning och budget 

 Upphandling 

 Verksamhetsutveckling, Kompass Karlshamn 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 Ungdomar 16-24 år 

 Vuxna 25-65 år 

 Språk och etableringsinsatser 

 
 
 
 
 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
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viktigaste händelser 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Kommunfullmäktige antog i maj ÖP ”Karlshamn 2030” och arbete har startats för att ta 
fram en strategi för mark och boende med förslag på tydlig prioritering utifrån antagen 
ÖP. 
Exploateringsprocessen är framtagen och ska nu implementeras i organisationen. Ett 
strategi- och beredande råd ska inrättas för strategisk och långsiktig samplanering kring 
kommunens exploateringar och lokalbehov. 
Markanvisningsavtal är upprättat för flerbostadshus inom stationsområdet och 
planläggning pågår. Planläggning av Asarums centrum har påbörjats för att utveckla 
centrum och skapa möjligheter för handel och fler bostäder. 
Under perioden har arbetsmarknadsenheten genom Fia arbetat med att ge personer med 
försörjningsstöd anställningar. Ett avtal har arbetats fram med Svenska Migrationscentret 
där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att få anställning med att 
digitalisera av olika former av arkiv. 
Ensamkommande flyktingbarn har getts sommarsvenska kombinerat med sommarjobb 
och Navigatorcentrum har kommit igång på allvar med en dörr in för ungdomar som 
behöver stöd på vägen till arbete. 
En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har upprättats för mandatperioden och 
kriskommunikationsplanen har reviderats. 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Översyn av ärendehanteringen pågår kontinuerligt.  
Utveckling av e-tjänster pågår, under året har ca 50 tjänster utvecklats och som finns på 
kommunens webbplats. 
Kommunen har gått med i SKL:s nätverk för medborgardialog för att undersöka och 
implementera nya möjligheter för digital och analog dialog med medborgarna. 
Fortsatt utredning av servicecenterfunktion för större delaktighet för kommuninvånarna 
 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Östersjöfestivalen erbjuder olika upplevelser inom kultur, mat och musik för 
karlshamnsmedborgarna och besökare. Östersjöfestivalen har utvärderats och det goda 
resultatet har kommunicerats externt och internt. 
Upprustning av lägenheterna på Tärnö har skett inför säsongen 2015, vilket bidragit till ökad 
beläggning. 
Arbete har startats för att ta fram en strategi för Tillväxt och Entreprenörskap där frågor 
angående destinationsutveckling och marknadsföring av Karlshamn kommer att ingå. 
 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
För att stödja initiativ inom e-tjänstsektorn har arbete med att förbättra dialog med NetPort 
och BTH påbörjats. 
En tydlig plan för framtida etableringar inom Logistik Karlshamn (Stilleryd) är framtagen 
 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Fortsatt implementering och utveckling av Kompass Karlshamn i hela organisationen ut till 
alla medarbetare. 
Samtliga förtroendevalda har fått Ipads. 
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1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 

Kommunstyrelsen är stabsfunktion för hela den kommunala förvaltningen och har 
även ansvar för egen verksamhet inom arbetsmarknad, tillväxtarbete och hållbar 
utveckling, överförmyndare, alkoholtillstånd m fl administrativa ansvarsområden. 
Påbörjat arbete med mark- och boendestrategi ger tillsammans med bättre 
bemanning inom mark- och exploateringsverksamheten förutsättningar för högre 
måluppfyllelse inom prioriterade utvecklingsområden för bostäder och verksamheter.  
Fortsatta insatser för digitalisering och e-förvaltning ger möjlighet till effektivisering 
och bättre medborgarservice.  
Arbetsmarknadsenheten möter nya utmaningar för integration och sysselsättning 
med allt fler invandrare till kommunen.  
Ledningssystemet Kompass Karlshamn är implementerat och ger verktyg för 
resultatuppföljning och förbättringsarbete.  
Påbörjat arbete med införande av e-handel kommer att möjliggöra effektiviseringar 
och besparingar i hela kommunorganisationen. 
 
Utmaning 1. 
Brist på flerbostadshus 

Så hanterar vi utmaningen: 
Ett antal markanvisningsavtal är tecknade med externa 
aktörer för byggnation av flerbostadshus, bostadsrätter samt 
villatomter. 
Planläggning av kvarteret Älgen är påbörjad, en central plan 
som kan inrymma både kontor, bostäder och en del handel.  
På den byggrätt som kommunen har på Bryggeritomten 
kommer exploateringsavtal att upprättas med intressent. 
Miljöutredning ska genomföras först. 
Exploateringsavtal ska upprättas med KABO avseende 
Skyttevägen för flerbostadshus samt i Hällaryd för 
marlägenheter, frågan ligger hos KABO. 
Inventering av detaljplaner har genomförts för att få en 
kartläggning över byggbar yta, arbetet leds av SHBF. Dessa 
kommer sedan att marknadsföras. 
Stadsutvecklingsprojektet ”Stationsstaden” har inletts, 
stadsdelen kommer på sikt att inrymma ca 300 bostäder. 
 

Utmaning 2. 
Ökat inflöde av invandrare 
och flyktingar 

Så hanterar vi utmaningen  
Aktivt deltagande i Migrationscentret i Svängsta. Aktiv 
samverkan med AF, integrationsenheten och 
vuxenutbildningen. 
 

Utmaning 3. 
Behålla våra goda och 
engagerade medarbetare och 
verka för att Karlshamns 
kommun är en attraktiv 
arbetsgivare 

Så hanterar vi utmaningen  
Strategiskt arbete med löneöversyn 2016 och att främja extra 
goda arbetsinsatser. 
Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling och 
medarbetarskapet på olika nivåer i organisationen 
 
 

Nämndens framgångar  
Framtagande och beslut om kommunens exploateringsprocess. 
Framtagande av projektmodell för kommunen 
Implementeringen av Kompass Karlshamn. Vidareutveckling av processer har skett under 
året och styrmodellen har fått acceptans i organisationen.  
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Under året har bekymmer med möjligheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare ökat 
markant. Främst lärare och förskollärare (inom skola/förskola), chefer (alla områden) samt 
sjuksköterskor och socionomer (inom omsorgen). En tendens är att även undersköterskor 
börjar bli svårrekryterade.  
Detta i samband med en ökad personalomsättning inom nämnda grupper har gjort att antalet 
rekryteringar ökat. Även antalet avgångssamtal har ökat. Bekymmersamt i sammanhanget är 
att de anledningar som avgående medarbetare nämner som orsak till att de slutar, handlar om 
arbetsbelastning och en känsla av att inte kunna fullfölja sitt uppdrag. Det handlar också om 
att man får mer i lön i andra kommuner. En följd av ökad personalomsättning och svårigheter 
att rekrytera ny personal är löneglidning inom de aktuella yrkeskategorierna samt att 
förvaltningarna behöver anlita bemanningsföretag. 
 
Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även ut i Karlshamn. Utmattningsdepression 
och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning. 
 
En ökad befolkning i riket och i Karlshamn. 
Efterfrågan på bostäder ökar. 
Tillgången till strategisk mark. 
 
Ökade krav på e-hantering, tillgänglighet och medborgardialog.  
Ny kommunallag under våren 2016. 
Översyn av redovisningslagstiftningen ska vara klar i mars 2016. 
Lagkrav på elektrotronisk fakturahantering kommer sannolikt 2018-2019 
  
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Styrkor: 
Hög, bred och djup kompetens hos medarbetarna 
 
Utvecklingsområden: 
Ökade krav på nya system och utökad beredskap 
Automatisera IT-processer 
Strukturerad omvärldsbevakning  
Arbete med internkommunikation och tillgänglighet på webben. 
En ökad mängd reaktivt personalarbete ger mindre tid till det strategiska förebyggande och 
främjande personalarbetet.  
Hitta bra vägar tillsammans med hela förvaltningsorganisationen för att sprida Kompass 
Karlshamn till alla medarbetare. 
Nystart av systemstöd för Kompass Karlshamn/Qlikview i hela organisationen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
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Driftredovisning avvikelse 

     
Intäkter 17 354 71 136 51 335 19 801 
Kostnader -134 725 -213596 -194 320 -19 276 
     
Nettokostnader -117 371 -142 460 -142 985 525 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Från 2015 ingår arbetsmarknadsavdelningen och IT-enheten i kommunstyrelsens 
verksamhetsområde.  
Det stora budgetavvikelserna för intäkter och kostnader härrör från projekt och 
arbetsmarknadsåtgärder. 
 

I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 5 mnkr). I samma bilaga redovisas också 
förslag till över- och underskottshantering med totalt 9,1 mnkr för pågående exploaterings-
projekt.  
 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 

3 521 3 711 3 596  3 718 4 475 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 

Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla  

Nämndsmål: Kommunen har god planberedskap och byggklara tomter för bostadsändamål  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Förmåga att tillgodose 
behov av mark och tomter 
för bostadsändamål 

90 % av 
behovet 
tillgodoses 

Går ej att 
mäta 

D Översyn av indikatorn ska göras. Indikatorn finns kvar 
för 2016. 
Exploateringsprocessen är framtagen 
Förslag till mark- och boendestrategi är under arbete 
utifrån ÖP och bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  

Nämndsmål: Öka långsiktig egenförsörjning hos deltagarna inom arbetsmarknadsverksamheten  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal personer med 
ekonomiskt bistånd som 
får anställning/starta eget 
företag och behåller 
egenförsörjning under 36 
månader 

15 personer 12 personer D FIA har permanentas. 12 personer har varit i FIA 
under 2015. Av dessa gick 2 vidare till anställning, 1 
till studier, 1 har flyttat och 8 har a-kassa. 
Samverkan sker mellan socialtjänst, arbetsförmedling 
och arbetsstället. Genom projektet SKAPA har stödet 
och uppföljningen till den anställde/deltagaren ökat. 
 

Antal arbetslösa 
ungdomar som är 
registrerade på 
arbetsförmedlingen i 
Karlshamn 

Mindre än 23 
% 

22,8 %  Ungdom har haft 163 beslut. 36 har haft anställningar 
under perioden och dessutom har 23 feriearbetare 
deltagit utöver de 200 som administreras av 
personalavdelningen. 125 har avslutats under året 
varav 16 till arbete och 20 till studier. 
80% av ungdomarna upplever att insatserna har fört 
dem närmare egenförsörjning. 
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Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Kommunen har god beredskap för att hantera kriser och oförutsedda händelser  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Länsstyrelsen uppföljning Utan 
anmärkning 

Inväntar 
Läns-
styrelsen 

 Upprättat RSA (risk och sårbarhetsanalys) för 
mandatperioden och reviderat 
kriskommunikationsplan.  
Påbörjat arbete med att integrera 
säkerhetsperspektivet i alla verksamheter. 
Utvecklat samverkansavtal med polisen. 
Påbörjat klassificerat IT-verksamhetssystem utifrån 
risk- och sårbarhetsanalys. 
 

 

 
Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Fortsatt utveckling av ”Järnvägsanläggningar i Stilleryd”, bangården, så att 
bangårdsverksamheten vid Karlshamn C kan läggas ner och flyttas till Stilleryd. Här igenom skapas 
förutsättningar för exploatering av stationsområdet. 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Genomförande av 
insatserna 

100 % 50 % D Påbörjat arbetet med att utreda möjligheten till EU-
bidrag till den fortsatta bangårdsutbygganden. 
Förhandlingen om en avsiktsförklaring eller 
motsvarande med Trafikverket avseende 
bangårdsverksamhetens flytt från Karlshamn C har 
inte blivit klar under året, men måste vara klar under 
2016. 
Karlshamns hamn har låtit bygga växlar och 
anslutning mellan bangård och kombiterminal längst i 
öster för rationellare trafikering. Antal tågrörelser per 
dag till Stilleryd har ökat under senare delen av året. 

 
 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Kommunen har god planberedskap och byggklara tomter för verksamheter samt en effektiv 
process för markhantering 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Förmåga att tillgodose 
behov av mark vid 
nyetableringar och 
expansion av befintliga 
verksamheter 

90 % av 
efterfrågan 
tillgodoses 

Går ej att 
mäta  

D Översyn av indikatorn ska göras. Indikatorn finns 
kvar för 2016. 
Exploateringsprocessen är framtagen 
Förslag till mark- och boendestrategi är under arbete 
utifrån ÖP och bostadsförsörjningsprogrammet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv  
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och hållbar livsmiljö 
Nämndsmål: Höja servicenivån, tillgängligheten och beläggningen i våra gästhamnar samt på Tärnö 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal gästnätter i 
gästhamnarna (KF) 

 

En ökning 
med 5 % 

 
 

Minskning 
5,2 % 

E  

Antal resenärer med 
skärgårdstrafiken 

En ökning 
med 5 % 

Ökning med 
13,2 % 
 

H  

 
 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Det är enkelt för företagen och kommuninvånarna i kontakter med oss som kommun och 
myndighet. Vi erbjuder en ärendehantering och handläggning som är effektiv, rättssäker och serviceinriktad. 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

 Företagens nöjdhet 
(NKI) (KF) 
 

75 i NKI-nivå 
(INSIKT) 

67 i NKI E Ser över ärendehanteringen och utvecklar Företags- 
och Bygglotsen, E-tjänster som underlättar och 
verkställer delarna i antagen handlingsplan. 
 

 Medborgarnas 
nöjdhet (KKIK) (KF) 

 

 Index 66  Fortsatt utredning för att inrätta ett 
servicecenterkonsept för ökad tillgänglighet 

 
 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Företagen ska vara nöjda med och väl bemötta av kommunens alkoholhandläggning och tillsyn 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

 Företagens nöjdhet 
(KF) 
 

NKI (nöjd 
kundindex) > 
80 

74 D Fortsatt arbete enligt antagen handlingsplan. Utfallet 
kan bero på en ökning av antalet sanktionsåtgärder 
 

 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Deltagarna ges, i alla arbetsmarknadsverksamheter, möjligheter till egenmakt och delaktighet till 
sin fulla förmåga. 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Deltagarna upplever 
delaktighet i sin egen 
handlingsplan. 
Alla deltagarna är 
delaktiga i arbetsmiljöns 
och verksamhetens 
utveckling enligt 
samverkansavtalet. 
 

Deltagarna ska 
känna sig 
delaktiga i sin 
egen 
utvecklings-
plan till 100% 
av sin förmåga.  
 
 

100 % samtal 

och APT. 85 

% upplever 

sig delaktiga 

D Utveckling av Grön resurs, Arbetsmarknadsgruppen 
och Arbetscentrum. 
Aktiv coachning av Arbetscentrums deltagare. 

 
 
 
Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 
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Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud 
av kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Öka antalet besökare i Karlshamn 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Turismomsättning (KF) 
 

Ökning med 5 
% per år 

Resultat 
tillgängligt 
april 2016 

-- Prelininära siffror visar på en positiv utveckling men 
faktisk målnivå blir klar först i april  

Antal gästnätter (KF) 
 

Ökning med 5 
% per år 

Resultat 
tillgängligt 
april 2016 

-- Prelininära siffror visar på en positiv utveckling men 
faktisk målnivå blir klar först i april 

Antal evenemang Fler besökare 
och evenemang 

-- -- Denna indikator har visat sig omöjlig att mäta. Den är 
inte avgränsad vad gäller vilka evenemang som avses 
och det går inte att äta antalet besökare på 
evenemang som inte är entrebelagda. 
 

 
 

Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 
med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: Tillgänglighetsanpassa webben 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Uppfyllda krav enligt SKLs 
riktlinjer för tillgänglighet 
 

80 poäng -- E Ny tillgängligare webb har skjutits upp till 2016 

 

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 
med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: 100 Mb/s bredband till alla företag och hushåll i Karlshamns kommun 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Länsstyrelsens mätningar 
(KF) 
 

90 % ska ha 
tillgång till 
minst 100 Mb 
bredband till 
och med år 
2020 
 

Totalt 2324 
anslutna 
bostäder 
2015-12-31. 
28 anslutna 
företag 2015-
12-31 

 Genomfört mätningar runt om i kommunen  

Antal bostäder med 
tillgång till minst 
100Mb/s bredband som 
tillkommer (KF) 
 

Under 2015 
tillkommer 
minst 450 
bostäder med 
tillgång till 
minst 100 
Mb/s bredband 
 

700 nya 
anslutningar 
2015 

H Stöd för utvecklandet i de ekonomiska föreningarna 
(byanät) på landsbygden som möjliggör inrättandet 
av fibernätets utbredning 
 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 
med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ska ges möjlighet till insyn i och därmed påverka den kommunala  
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beslutsprocessen 
 
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Allmänna, ej 
sekretessbelagda eller 
PUL-skyddade, handlingar 
från och med 2015 finns 
tillgängliga via 
kommunens webbplats 
(KF) 
 

100 % av de 
handlingar som 
upprättas eller 
inkommer 
under 2015 

0 % E Inväntar lösning från leverantör av 
ärendehanteringssystemet 
 

 

Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala 
medier samt energi 

 

Nämndsmål: Etablera Stilleryd som en logistiknod med fokus på transportberoende verksamheter. 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal etableringar  1 etablering 1 H 
 

En ny etablering i form av markköp + 2 nya företag i 
området inom anläggningsbranschen, NCC och Svevia 
till följd av etableringar 
 

 

Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala 
medier samt energi 

 

Nämndsmål: Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala medier och energi 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Arbetstillfällen inom ovan 
angivna branscher (KF) 
 

35 nya 
arbetstillfällen 

Redovisas av 
Netport 
vecka 8 

 Bidra till den forskningsmiljön som ska finnas på 
NetPort Science Park. 
 

 
 

Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal timmar som görs 
av timavlönade under 
året 

 

Minskning Minskning  H Målnivån uppnås då flertalet semestervikarier för 
första gången var månadsavlönade. Detta minskade 
administrationen kring dessa i stor omfattning 
 

Sjukfrånvaron (KF) 
 

Minskning till 
2013 års nivå 

2013: 21,3 
dagar 
2015: 24,2 
dagar 

 H
 
E 

Trenden är ökande sjuktal. Utmattningsdepression 
och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till 
sjukskrivning 
 

Personalomsättning – 
chefer (KF) 

 

Minst fyra år 
som chef i 
samma enhet 

38 % av 
cheferna har 
varit chef i 
samma enhet 
 

E Chefen har stor betydelse för medarbetare och för 
utveckling av verksamheten. 

Flexibla 
arbetstidslösningar  

 

Tre 
pilotprojekt 
startas/testas 

2 projekt har 
startats  

D Flexibel arbetstidslösning ska innehålla ett nytänkt 
som avviker från AB (allmänna bestämmelser) och 
fordrar därför lokalt kollektivavtal. Under året har det 
tecknats två lokala kollektivavtal, önskad 
sysselsättning inom omsorgsförvaltningen och 
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årsarbetstid inom biblioteks-verksamheten.  
Ytterligare två förslag till lokalt kollektivavtal har 
tagits fram från arbetsgivaren men det har inte gått att 
nå någon överenskommelse med de fackliga 
organisationerna för dessa. 
Olika arbetstidsmodeller har dessutom provats i 
utbildnings- och omsorgs-förvaltningarna 
 

Samtliga indikatorer hänger ihop och därmed också insatserna/aktiviteterna som krävs för att uppnå målnivån. 
Samtliga indikatorer kräver uthållighet och ett långsiktigt arbete 

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Öka medarbetarnas individuella kommunikativa förmåga att skapa och utveckla relationer med 
kollegor, kunder och medborgare. 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal registrerade 
användare på intranätet. 

90 % 
 

50 % av 
medarbetarn
a med egna 
datorer 

E Fortsatt utveckling av intranätet med bättre stöd för 
dokumenthantering och enklare ingång. 
Nytt och tillgängligare Intranät på Webben. 
Tydliggjort webbredaktörernas roll och stöttat dessa 
med kompetensutveckling. 
 

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndsmål: Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel resultatdialoger 
enligt Kompass 
Karlshamn som resulterar 
i konkreta förändrings- 
och förbättringsarbeten. 
(KF) 
 

85 % -- -- Indikatorn är svår att mäta och har tagits bort till 
2016. 
Anvisningar har tagits fram för 2015 angående 
budgetarbete och uppföljning/resultatdialoger. 
 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt. 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Ekonomi:     
Prognossäkerhet 
driftkostnader, 
nämndernas verksamhet 
(årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos) 
(KF) 
 

100 % KS: Prognos i 
maj = 0 tkr, 
utfall i dec = 
+510 tkr. 
Kommunen: 
prognos i maj 
=-3,5 mnkr, 
utfall i dec = 
+1,3 mnkr, 
skillnad 4,8 
mnkr 

 Bevakar avvikelser 

Budgetavvikelse 
nämndernas investeringar 
(KF) 
 

+-10 % KS: Prognos i 
maj = 2,3 
mnkr, utfall 
dec = -12,2 
mnkr varav 

 Bevakar avvikelser 

-�16�-



hälften är 
försenat EU-
bidrag. 
Kommunen 
budget = 120 
mnkr, utfall 
102 mnkr 
Avvikelse: 15 
% 

Långfristig skuld 
 

156 mnkr Totalt 243 
mnkr varav 
VA 127 mnkr 

 Bevakar avvikelser 
 

Självfinansieringsgrad av 
investeringar 
 

100 % 2015: 86 % 
Genomsnitt 
fem senaste 
åren: 75 % 

 Bevakar avvikelser 
 

Överskottsgrad (KF) 
 

2015: 2 % 2015: +0,1 % 
Genomsnitt 
fem senaste 
åren: +1,6 % 

 Bevakar avvikelser 

Soliditet (KF) 
 

2015: 69 % 2015: 65 % 
Genomsnitt 
fem senaste 
åren: 67,7 % 

 Bevakar avvikelser 
 

Upphandling:     
Avtalstrohet – inköp sker 
på rätt avtal (KF) 
 

80 % 65 % E Mätning har under året skett av organisationens 
leverantörstrohet, dvs i vilken utsträckning köp sker 
från en leverantör med vilken avtal finns. Det innebär 
att av samtliga inköp av varor och tjänster, 
entreprenader undantagna, som finansierats via 
driftsbudget, har avtalsleverantör nyttjats i 65 % av 
köpen. 
 

Inköp av varor och tjänster 
som sammantaget 
överstiger gränsen för 
direktupphandling ska ha 
konkurrensutsatts (KF) 
 

100 % Indikators-
nivån har 
inte uppnåtts 

E Förvaltningarna känner att de ibland inte kan 
konkurrensutsätta vissa köp i enlighet med gällande 
lagstiftning. Detta är t ex inköp av konsultstöd till 
omsorgsförvaltningens verksamhet, inköp av IT-
konsulter samt programvaror inom samtliga 
förvaltningar och undervisningsmaterial inom 
utbildningsförvaltningens praktiska 
gymnasieutbildningar. Utbildningsbehov finns för att 
minska kunskapsglapp i organisationen 
 

Personal:     
Andel av chefspositioner 
som innehas av 
kvinnor/män (KF) 
 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

Kvinnor: 
69% 
 
Män: 31% 

 Målnivån för 2015 är inte satt. Måttet återkommer 
2016 med 2015 års utfall som bas. 

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
utrikesfödda (KF) 
 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

  För denna Indikator har bedömning gjorts att den 
inte går att mäta. Indikatorn har tagits bort för 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen ska en helt digital ärendehantering 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 
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Kallelser skickas digitalt 
 

100 % 
pappersfri 
mötes-
hantering för 
förtroende-
valda 

100 % H  

Samtliga handlingar som 
framställs och 
distribueras görs via 
verksamhetssystem 

Samtliga 
handläggare 
arbetar i 
ephorte 

Ca 50 % D Kompletterande utbildning/stöd behövs till 
handläggarna 

 

5. Intern kontroll 2015 
Kommunstyrelsen redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 i bilaga nedan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga Investeringsprojekt (> 5 mnkr) 
Investeringsprojekt > 5 
mnkr                                   

Projektets 
totalbudget 

Utfall tom 
2014 

Utfall 2015 Budget 
2015 

Avvikelse 
2015 

Östra Piren         16,9 4,0 0,0 9,9 -9,9 
Logistik Karlshamn Stilleryd 70,1 5,9 0,6 10,0 -9,4 
Skogsborg              6,7 1,2 0,5 1,6 -1,1 
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Vettekullaområdet       32,7 4,7 0,7 4,8 -4,1 
Logistik Karlshamn, Jvganl.    74,7 59,7 0,0 5,4 -5,4 
Stilleryd småindomr, KH 2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa inkomster 207,6 75,4 1,8 31,7 -29,9 
      
Östra Piren      -39,1 -12,7 -0,2 -15,7 15,5 
Logistik Karlshamn Stilleryd -81,8 -68,3 -0,5 -3,0 2,5 
Skogsborg                 -8,0 -6,7 0,0 -1,1 1,1 
Vettekullaområdet     -44,6 -22,1 -3,4 0,0 -3,4 
Logistik Karlshamn, Jvganl.   -225,0 -130,0 0,0 0,0 0,0 
Stilleryd småindomr, KH 2 -6,6 0,0 0,0 -0,8 0,8 
Biblioteks- och kulturhus -194,9 -4,0 -1,5 -1,6 0,1 
IT-strategin -14,6 0,0 -2,4 -2,3 -0,2 
Summa utgifter -614,5 -243,8 -8,0 -24,4 16,5 
      
Nettoinvestering -406,9 -168,4 -6,2 7,3 -13,4 

 

Kommentarer till investeringsprojekten 
 
De stora avvikelserna beror på förseningar i tidplanerna. För vid årsskiftet pågående projekt och 
förseningar finns behov att utöka 2016 års investeringsbudget med 9,1 mnkr.  
 
0002 Östra Piren 
Under 2015 blev det inte aktuellt att påbörja arbeten på allmän platsmark i anslutning till 
forskarbyns kommande etapputbyggnad. Däremot blir det under 2016 aktuellt att genomföra 
projektering och att eventuellt påbörja entreprenadarbeten.  
 
0018 Stilleryd industriområde (Logistik Karlshamn)  
Infrastrukturen i området kan nu anses vara utbyggd. Mindre kompletteringar för anpassning 
till kommande etableringar kan bli aktuella framöver. 
Byggnaderna på tre tidigare inlösta bostadsfastigheter har rivits. 
Flera förfrågningar om tomtmark för verksamheter har diskuterats och en tomt i området har 
sålts under året. 
 
0026 Skogsborg 
Ytterligare en tomt har sålts och bebyggts under året. 
Kopplat till exploateringen är frågan att hitta en ny lokalisering för en pistolskyttebana. Bygglov 
och miljötillstånd finns och förhandlingar om markbyte pågår. 
 
0027 Vettekullaområdet 
Utbyggnad av en första etapp av gång- och cykelväg längs Vettekullavägen färdigställdes under 
året. Etappgränsen går nu vid infarten mot bostadsområdet Vettekulla Västra där ytterligare en 
villatomt såldes under året. GC-vägen kommer även att serva kommande exploateringar och 
befintliga bostäder längre öster ut. 
 
 
0033 Stilleryd industriområde MOS (Motorways of the Sea – Järnvägsanläggningar 
Stilleryd) 
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar i Stilleryd har färdigställts sedan tidigare. 
Entreprenaden omfattade delarna Bangård, Kombiterminal samt Elektrifiering och Renovering 
av Hamnspår. Mot slutet av året lämnades EU-projektets slutredovisning in och återstående 
utbetalning av bidrag förväntas under våren 2016. Enligt senaste uppgifter beräknas beloppet 
uppgå till 6,7 mnkr. 
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Trafikverket ska enligt medfinansieringsavtal bidra med 15 mnkr till projektet. Kommunen har 
förskotterat utgiften och haft en förhoppning att Trafikverket kan utbetala bidraget under 2015 
eller 2016. Enligt senaste informationen har Trafikverket budgeterat denna utbetalning 2017. 
 
0034 och 0036 Stilleryd småindustriområde Kapten Holms väg I och II 
Inom första etappen såldes ytterligare en tomt under året och för den andra etappen påbörjades 
projekteringsarbetet vid årsskiftet 2015/2016. 
 
 
 
Förslag till över- och underskottshantering investeringar. 

Proj Projektnamn 
Total 

ink/utg 
Utfall 

tom -14 
Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Ö/U 
2016 

Budget 
2016 

Ny Bdg 
2016 

0002 Östra Piren -39 120 -12 670 -150 -15 650 150 -14 650 -14 500 

0026 Skogsborg               -8 000 -6 714 -22 -1 086 -1 064 0 -1 064 

0027 Vettekullaområdet, inkomst        32 703 4 745 672 4 770 2 000 0 2 000 

0027 Vettekullaområdet, utgift         -44 631 -22 130 -3 366 0 800 -1 000 -200 

0033 Logistik Khamn, Järnvägsanl.   74 656 59 656 
 

5 429 -8 300 15 000 6 700 

0036 Stilleryd småindomr, KH 2 -6 600 
 

-23 -800 -777 -3 600 -4 377 

1195 Biblioteks- och kulturhus -194 861 -3 977 -1 515 -1 629 -114 0 -114 

0022 Väggapark o fiskhamn -1 450 -924 -93 -526 -433 0 -433 

0028 Kv Älgen, detaljplan -400 
 

-9 -400 -391 0 -391 

0037 Skyttevägen, detaljplan -400 
  

-200 -200 -200 -400 

0038 Stationsområdet, detaljplan -500 
 

-13 -200 -187 -300 -487 

0108 Asarums centrum, detaljplan -500 
 

-43 -500 -457 0 -457 

0210 Mörrum 67:74, detaljplan -100 
 

-10 -100 -90 0 -90 

 
Övriga projekt -146 176 -197 214 -2 628 15 866 0 111 430 111 430 

 
Summa -335 380 -179 227 -7 200 4 974 -9 063 106 680 97 617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga till KS resultatrapport 2015 
 
 

Uppföljning av Kommunstyrelsens internkontrollområden  
bokslut 2015 
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Kommitté: Festivalkommittén 
 

Förvaltning: 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Kommittéordförande: Suzanne Svensson 
 

Förvaltningschef: Göran Persson 
 

 

1. Inledning 
 
1.1 Kommitténs Verksamhetsområden 

 

 Östersjöfestival 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Kommitténs analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Östersjöfestivalen arbetar efter att erbjuda olika upplevelser inom bl a kultur, mat, och musik 
för våra besökare. 

 

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
 

Vi arbetar och utvecklar enligt det utfall som utredningen HUI gjorde samt utveckla gamla 
såväl som nya idéer, ex Skatecamp och Swimrun. Grunden är fortfarande mycket musik som 
vänder sig till så bred publik som möjligt. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 2318 2669 2347 322 
Kostnader -5599 -6263 -5904 -359 
     
Nettokostnader -3281 -3594 -3557 -37 
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Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Pga sent inkommen faktura redovisas ett underskott som inte beräknats tidigare samt att 
arvode inte betalats ut 2015 och en intern kostnad som inte fördelats tidigare år. 
 
 
 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Östersjöfestival - kr/invånare 59 74 95 104 113 

4. Kommitténs arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Säkerhetsorganisation Säkerhets-
program 

Genomfört H Ny säkerhetsorganisation 2016 

 

Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 
 
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud 
av kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Östersjöfestival – 
utredning 

Genomföra Klart H Utvärdera och planera inför kommande festival 

Östersjöfestival Genomföra Klart H Ny festival 2016 
 

Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 
Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 
med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Facebook Öka användan-
det på FB 

Genomfört H Öka användandet av FB ytterligare inför och under 
Östersjöfestivalen 2016 

App – Östersjö 2015 Uppdatera info Genomfört H Uppdatera till 2016 – års tider, program mm 
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5. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

  
 Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen 
(KKIK-index) 

FK Ännu ej 
känt 

60 Ej mätt   

Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kultur- och naturupplevelser 

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB) FK - 75 Ej mätt   

 

Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos) 

 Ännu ej 
känt 

100 % 99 %   

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

 Ännu ej 
känt 

100 % 100 %   

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt  - 100 % 100 %   
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: Omsorgsnämnd 
 

Förvaltning: Omsorgsförvaltning 
 

Nämndsordförande:  
Leif Håkansson 

Förvaltningschef:  
Annelie Myrbeck 

 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

 

Omsorgsnämndens uppgift är att ansvara för insatser och stöd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av olika sociala 
skäl behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet genom hög brukarmedverkan.  

Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden. 

 Utredning och beslut – hanterar all myndighetsutövning, servicefunktioner och 
verkställighet av ensamkommande flyktingungdomar. Indelad i 5 enheter. 
Mottagningsenhet, utredningsenhet 1 och 2 samt introduktionsenhet. From 
november 2015 en femte enhet för utredning och verkställighet för 
ensamkommande flyktingungdomar. 

 Utveckling och stöd – stödfunktioner och två resurs och bemanningsenheter. 
Resurs och bemanningsenheterna hanterar vikarier, administration och 
tolkförmedling. Förvaltningens stödfunktioner utgörs av bla personalutvecklare 
och ekonomer.  

 Stöd i särskilt boende – Enheter för särskilt boende och korttidsboende samt hälso 
och sjukvårdsverksamhet sjuksköterskor. 

 Stöd i ordinärt boende- Hemtjänst, dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom samt Hälso och sjukvård - rehab och specialistenhet. 

 Stöd och service – Verkställighet av insatser för funktionsnedsatta vuxna och barn. 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
Ny organisation från 1 januari 2015 med bland annat en gemensam ingång via service och 
mottagningsenhet. 
Fortsatt omfattande ökning av kommuninvånare med behov av hemtjänstinsatser 
Allt mer omfattande omsorg och vård i det enskilda hemmet samt avancerad sjukvård i hemmet. 
Utbyte av analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm uppstartat, klart april 2016 
Fokus på utveckling och förbättring för den enskilde utifrån delaktighet, trygghet och upplevelsen 
av en meningsfull vardag.  
Uppstart av intern tillsyn av verksamheten. 
Alla verksamheter arbetar med förbättringsarbeten med brukarfokus. 
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Uppstart i Mörrum, projekt BICAB, med arbete för att hitta nya schemastrukturer för att minska 
antal delade turer och helgtjänstgöring. 
22 nyrenoverade lägenheter på Östralycke och beslut om tillbyggnad på Ekegården med 20 
platser. 
Projekt ”Våga låta”, genomförandeplaner i bilder i stöd och service för att öka individens påverkan 
av genomförandet av beviljade instaser. 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Ett enhetligt värdegrundsarbete med brukaren i fokus har pågått.  Brukares delaktighet 
/medverkan i genomförandeplan och i utförandet av insatser är i fokus. 
Utveckling av moderna boendealternativ för äldre. Östralyckes första etapp 22 nya lägenheter 
stod klar i december 2015 och projektering av 20 nya lägenheter på Ekegården är igång. 
Projektering av ombyggnad av gruppbostad strömmavägen. 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet genom 
hög delaktighet i utformning av genomförandet av stödet. Vid utvecklingsarbete strävar 
verksamheterna efter medborgares/brukares delaktighet genom ex brukarundersökningar 
och/eller annan brukarmedverkan. För att möta alla medborgare har en gemensam 
ingång/mottagning byggts upp för att förenkla mötet för medborgaren och öka 
tillgängligheten. 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
På olika sätt praktiskt bidra till att brukare kan delta i de arrangemang som ordnas. På ett mer 
övergripande plan kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att de är anpassade 
för nämndens målgrupper. Ett exempel är våga låta projektet – som syftar till att önskemål om 
aktiviteter blir uppfyllda. Ett annat är att verksamheten skapar möjligheter till olika 
upplevelser såsom körsång mm. 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Välfärdsteknik anses vara en nödvändighet för att möta kommande behov. Fortsatt 
utvecklingsarbete med e-tjänster och e-hälsa. Välfärdsteknik som alternativ för 
självständighet. Bidrar i samverkan till utbyggnad av infrastrukturen kring nät för 
digitaliserade välfärdstjänster. 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Teknikstöd ex via planeringssystem för effektivare planering av verksamheten. 
Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksamheter med utgångspunkt i 
brukarmedverkan och förbättring för medborgaren/brukaren. 
1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 

 
Utmaning 1. 
Ökade behov av insatser 

Så hanterar vi utmaningen: 
Kontinuerlig uppföljning av verksamheten stöd i ordinärt 
boende(hemtjänst), tillgång och efterfrågan på 
boendeplatser(kösituationen), belastning på sjukhus 
(utskrivningsklara). Kontinuerlig matchning av åtgärder till 
följd av behoven. Genom detta hålls kontroll på rättssäkerhet 
och omvärld. 
 
Ökade och förändrade behov för personer med 
funktionsnedsättning. Verksamheten har tagit fram en plan för 
hur behoven ska mötas.  
 
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten införs ett 
planeringssystem för en effektivare resursfördelning. Detta 
för att följa utförda insatser och bedöma volymer och 
förändringar. Uppföljningen av hjälpmedel ska utvecklas för 
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bättre kontroll.     
Utmaning 2. 
Bemanning i verksamheten 

Så hanterar vi utmaningen  
Bemanningen påverkas bla av sjuktal och bemanning/schema. 
Hur kommunen uppfattas som attraktiv arbetsgivare är också en 
del av denna utmaning. 
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka. Alla mätningar visar på 
nationella ökningar.  Vilket innebär att verksamheten på totalen 
inte har klarat målet för 2015. I vissa enheter kan man se att man 
har bättre resultat. Trots kontinuerlig rekrytering saknas delvis 
personal att bemanna med vid frånvaro, vilket ökar stress och 
belastning på ordinarie personal. Signalerna på att det saknas 
personal har dock minskat under hösten, vilket kan tolkas som att 
situationen blivit något bättre. 
 
Arbetet med bemanning utifrån brukares behov och 
arbetstidsmodeller sker i BICAB och har startat i praktiken i 
mörrumsområdet under hösten 2015. Där arbetar man aktivt 
med schemastrukturer som kan innebära minskade delade turer 
och mindre helgarbete samt möjlighet till önskad 
sysselsättningsgrad. Genom stimulansmedel har verksamheten 
tillförts ca 6 åa för att arbeta med strukturen för arbeta fram 
gynnande strukturer för planering.  
 
Ur arbetsgivarperspektivet behöver arbete och fritid fungera, det 
sk livspusslet ska gå ihop för medarbetaren 
 
Svårrekryterade yrken är idag främst sjuksköterskor och 
enhetschefer inom området. 

Utmaning 3. 
Uppfattning och inställning 
till välfärdsteknik 

Så hanterar vi utmaningen  
Svårigheten att få brukare och allmänhet att se 
välfärdteknologin som en bra lösning för framtida behov. 
Brukarna är ännu inte redo för dessa lösningar. Verksamheten 
söker aktivt efter sätt att nå brukare och deras närstående. 
Fortsatt informationsarbete och planering av implementering 
pågår. 
 
För att komma vidare så kommer nämnden under våren 2016 
att fatta beslut om riktlinjer för ett införande av detta som 
alternativ till andra insatser. 

Nämndens framgångar  
Uppföljning av verksamheten och arbetet med kompass Karlshamn 
Enheternas förbättringsarbete med brukarmedverkan 
Utvecklingen kring välfärdteknik 
Strategiska arbetet med fler särskilda boendeplatser. Utbyggnad Östralycke och Ekegården 
Projekt BICAB (behov i centrum arbetstidsmodeller och behovsanpassad bemanning) går in i 
en mer praktisk genomförandefas. 
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den demografiska utvecklingen visar att vi blir allt fler äldre och att medellivslängden ökar. Det 
egna hemmet kommer bli den framtida platsen för vård och omsorg. Enligt bedömning av 
befolkningsutveckling beräknas att det behövs 52 platser i särskilt boende i Karlshamn fram till 
2024. För att möta utvecklingen och kunna erbjuda en god och kvalitativ vård och omsorg har 
Omsorgsförvaltningen i samarbete med Karlshamns bostäder påbörjat projekteringen för att 
under 2016-2017 bygga 20 lägenheter i särskilt boende i Mörrum. 
 
Verksamheten har sedan hösten 2013 sett en stadig ökning av antalet bedömda timmar i stöd i 
ordinärt boende (hemtjänsten). Fler kommuninvånare har behov av insatser och fler personer har 
ett behov av fler och mera omfattande stöd och hjälpinsatser under hela dygnet. Behoven inom 
stöd i ordinärt boende beräknas fortsätta öka enligt de senaste 2 årens trend och nationella 
mätningar. 
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår inom 
kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan huvudman. 
Exempelvis neddragningar av slutenvårdsplatser och kortare vårdtider inom både somatisk och 
psykiatrisk vård. 
 
Ett lagförslag är presenterat där utredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs 
och ersätts av en ny lag. Det innebär att fristdagarna ändras från fem dagar till tre dagar då patient 
är färdigbehandlad inom slutenvården, vilket medför att kommunen måste tillse vård och omsorg 
redan tre dagar efter anmälan om utskrivningsklar annars får kommunen betala för vårddagarna 
inom slutenvården. Lagen kommer förmodligen träda i kraft under hösten 2017.  
 
I ett litet län som Blekinge bör samverkansfrågor mellan kommunerna behandlas, för att skapa en 
ökad tillgänglighet och service kring produkter och tjänster. Det finns också ett behov av 
samverkan, samordning och informationsutbyte kring brukare/patienter i gränssnittet mellan den 
kommunala hemtjänsten och hemsjukvården respektive den landstingsdrivna vården.  Utifrån 
detta måste e-hälsa och välfärdsteknik ses som stor möjlighet att bedriva effektiv hälso- och 
sjukvård.  
 
Karlshamns kommun följer den nationella trenden avseende för personer med 
funktionsnedsättning. De totala behoven förväntas fortsätta att öka. För att möta utvecklingen 
krävs en strukturell förändring i verksamheten. Samplanering med det kommunala bostadsbolaget 
och andra aktörer på bostadsmarknaden är viktig del för att möta denna utveckling.  
 
Utvecklingen kommer att medföra att det kommer saknas personal med rätt kompetens inom 
vård och omsorg. Detta ställer krav på omsorgens resurser, vilket inte kommer att kunna mötas 
utan det paradigmskifte som den nya tekniken innebär. Inom vård och omsorg finns därför inget 
val, välfärdsteknik och e-hälsa är en lösning. 
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som nationellt inom området. Prioriterade områden 
kommer att vara de fortsatta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare samt arbetet med att 
få ner sjukfrånvaro inom verksamheten i enlighet med tidigare planering.   
                         
Idag har verksamheten svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier pga den konkurrens som 
uppstått från andra kommuner och aktörer på marknaden.  Aktuella yrkesgrupper är chefer, 
lärare/förskollärare, ingenjörer, socialsekreterare samt specialistutbildade sjuksköterskor. 
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Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Det är av största vikt att utvecklingsarbetet fortgår med införandet av önskad sysselsättningsgrad 
och flexibla arbetstidsmodeller, detta sker inom ramen för projekt BICAB. En av utgångspunkterna 
är att bemanna enheter så att de i högre grad blir självförsörjande av vikarier vid korttidsfrånvaro 
och att denna planering sker ute i de geografiska områdena. 
 
Verksamheten har resursfördelning och verktyg för strukturell planering. 
 
Lärande och förbättringsområden utvecklas genom rapportering, synpunkter och klagomål. Viktigt 
att hålla fast vid de utvecklingsstrukturer som finns i verksamheten. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

Intäkter -93 884 -98 765 -92 677 6 088 
Kostnader 653 541 685 645 683 063 -2 582 
     
Nettokostnader 559 657 586 880 590 386 3 506 

     

Specificerade nettokostnader     

     

109 – Politisk verksamhet 1 400 1 058 1 291 233 

50 - Kansli och gemensam vht 24 315 25 604 28 850 3 246 

520 – Äldreomsorg gemensamt  6 116 5 823 10 768 4 945 

521 – Stöd i ordinärt boende 103 448 108 000 110 044 2 044 

522 – Stöd i särskilt boende 189 870 197 538 199 766 2 228 

523 – Stöd och service 172 971 186 465 178 814 -7 651 

525 – Hälso- och sjukvård 48 561 50 049 47 508 -2 541 

53 – Dagverksamhet SoL 6 728 6 049 6 221 172 

65 – Bostadsanpassning 6 248 6 294 7 124 830 

     

     

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
 
Omsorgsnämndens överskott på 3 506 tkr inkluderar KF beslut 2015-12-07 § 215 om utökad 
budgetram för 2015 med 3 444 tkr. 
Verksamheterna Stöd i ordinärt boende och särskilt boende påvisar ett positivt resultat. Ökade 
intäkter för trygghetslarm och personalkostnader inom ram för de bedömda timmarna utgjorde 
resultatet för verksamheten stöd i ordinärt boende. 
Den negativa avvikelsen för Stöd och service beror bl.a. på volymökningar inom korttid 
barn/ungdom och daglig verksamhet. Även extra kostnader för ökade insatser och öppnandet 
av gruppbostad har bidragit. 
Underskottet inom Hälso-och sjukvård beror både på ökade personal- och övriga kostnader.  
 
 

 

-�29�-



I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 5 mnkr) 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(obligatorisk uppgift) 

 15708 17 004 17 726 18 440 

Brukare med en eller flera 
hemtjänstinsatser 

  849 896 961 

Brukare med matdistribution   391 409 428 

Brukare med trygghetslarm   738 758 803 

Särskilda boende   327 335  335 

Korttidsboende   24 24 24 

Brukare med insatser enligt 
LSS  

  321 332 304 

Genomsnittlig sjukfrånvaro 
dagar/anställd  

 24,92 29,50 33,50 33,95 

Brukartid hemtjänst i 
förhållande till planerad tid 
(snitt helår) 

 65,02% 65,09% 67,35% 66,97% 

Antal bedömda / planerade 
timmar i hemtjänst 

 175815/
169761 

190.785/ 
180.838 

202.438/ 
198.894 

209.344/ 
206.816 

KKIK mått 10 Antal personal 
som besöker en brukare under 
14 dagarsperiod i hemtjänst 

 13% 15 16 14 

KKIK mått 26 Serviceutbud 
hemtjänst, % av max 

 73% 73% 76% 73% 

KKIK mått 28, Nöjda 
hemtjänsttagare % 

 91% 90% 91% 91% 

KKIK mått 23, Serviceutbud 
äldreboende % av max 

 96% 78% 69% 69% 

KKIK mått 25. Nöjda med sitt 
äldreboende % 

 85% 85% 87% 81% 

Antal ärenden personlig 
assistans enligt SFB (1/10) 

 52% 46 46 49 

Antal ärenden personlig 
assistans enligt LSS (1/10) 

 24% 30 33 29 

KKIK mått 29, serviceutbud 
LSS % av max 

 89% 89% 88% 94% 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  

Nämndsmål  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

LSS- egen mätning 
Sammantagen nöjdhet 
med boendet / insatserna 

90 % 88% D Aktivt arbete med brukarmedverkan med syfte att 
uppnå högre nöjdhet 
Fortsatt värdegrundsarbete för personalens 
förhållningssätt. 

Äldreomsorg – Nationell 
brukarundersökning 
Sammantagen nöjdhet 
med äldreboendet / 
insatserna – NKI 

Hemtj 92 % 
SÄBO  88 % 

91% 
81% 
 

D 
D 

Aktivt arbete med brukarmedverkan med syfte att 
uppnå högre nöjdhet 

Sammantagen nöjdhet 
med träffpunkterna – 
egen mätning 

90 %   Träffpunktsverksamheten har förändrats under året 
och mätning ej genomförts till följd av denna 
förändring. 

 
 

Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla  

Nämndsmål: Alla personer i särskilt boende trivs och är trygga i sin boendemiljö  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Äldreomsorg – Nationell 
brukarundersökning 
Andel som känner sig 
trygga med sin nuvarande 
boendeform / hjälp 
(Särskilt boende) 

94 % 82% D Ökad brukarmedverkan med syfte att uppnå högre 
upplevd trygghet. 
 

LSS – egen mätning, Andel 
som känner sig trygga 
med sin nuvarande 
boendeform/hjälp 

94 % 88% D Ökad brukarmedverkan med syfte att uppnå högre 
upplevd trygghet. 
 

 
 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Brukarna i ordinärt boende känner sig trygga  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Äldreomsorg – Nationell 
brukarundersökning–
Andel som känner sig 
trygga med sin nuvarande 
hjälp (hemtjänst) 

Hemtjänst 
89 %  
 

 
86% 

 
D 

Aktivt arbete med brukarmedverkan med syfte att 
uppnå högre upplev trygghet  
Fokus på värdegrundsarbete för personalens 
förhållningssätt. 
Fortsatt arbete genom uppsökande arbete avs 
personer över 80 

LSS – egna mätningar,  
Andel som känner sig 
trygga med sin nuvarande 
hjälp (ej boende) 

89 % 79% D Aktivt arbete med brukarmedverkan med syfte att 
uppnå högre upplevd trygghet. 
Fokus på värdegrundsarbete för personalens 
förhållningssätt. 
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Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 
 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Alla brukare ska vara delaktiga i planering av genomförande.  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel brukare som är 
delaktiga i utformningen 
av sin genomförandeplan 

100 % 
 
 

100% H Kontaktperson och enhetschefs ansvar för att bevaka 
och prioritera. 

Äldreomsorg - Nationell 
brukarundersökning 
Andel brukare som 
upplever att personalen 
tar hänsyn till brukarens 
egna åsikter och önskemål 

Hemtjänst  
86 % 
 
SÄBO  80 %  
 

 
86% 
 
71% 

 
H 
 
D 

Varje kontaktperson och enhetschefs ansvar att tillse 
att brukarens åsikter står i fokus. 

LSS – egna mätningar,  
Andel brukare som 
upplever att personalen 
tar hänsyn till brukarens 
egna åsikter och önskemål 

LSS – 83 % 79% D Varje kontaktperson och enhetschefs ansvar att tillse 
att brukarens åsikter står i fokus. 

 
 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att 
vara delaktiga i samhället 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Hemsidan Index utfall i 
ÖJ/KKIK 

Bland de 25 
bästa 
kommunerna 
(av totalt 259) 

Plats 128 - 
91% utfall på 
indikatorn. 
Samma 
resultat som 
fg år men till 
följd av andra 
kommuners 
arbete sämre 
placering  
 

D Ökad tillgänglighet i mottagningsenhet- Fortsatt 
arbete med information på hemsida och andra media. 

 

Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 
Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 
med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av 
digital teknik. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel brukare i hemtjänst 
med välfärdsteknik (inte 
trygghetslarm) 

I projekt 2015: 
15 personer  

5 personer D Rekrytering av deltagare i projekt – fortsatta 
svårigheter, välfärdporten har försenats vilket 
medfört ytterligare svårigheter. Inte uppnått det  
Uppföljning av projekt  - ej påbörjat 
Beslut om fortsatt arbete – ex val av produkter för 
driftsättning – Eftersom tester ej kunnat genomföras i 
någon omfattning som gör att det går att bedöma. FLG 
har valt ett attt fortsätta med tillsyn och mobila 
trygghetslarm i dagsläget. 
Uppstart av arbete med e-tjänster – ej utvecklat 
Uppdrag att driftsätta påbörjat och beslut fattas 
under våren 2016 om riktlinjer och arbetssätt. 
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Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal timmar som görs av 
timavlönade under året 
(KS) 

Minskning 
jämfört 2014 
 

310 329 
(2014) 
187 524 
(2015) 

H Semestervikarier har månadsanställts 

Sjukfrånvaro dagar/ 
anställd (KF) 

Minskning till 
2013 års nivå  
29,5 

33,95 E  

Personalomsättning 
chefer (KF) 

Minst fyra år 
som chef i 
samma enhet 
100% 

30% E  

Flexibla 
arbetstidslösningar (KS) 

Ett projekt 
startas/testas i 
omsorgsförvalt
ningen  

Ett projekt H Bicab har startat i Mörrum – fortsatt utveckling under 
kommande år för att omfatta större delar av vht. 
Fler har fått erbjudande om önskad 
sysselsättningsgrad. Dels i Mörrum dels i RoB. 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Öka medarbetarnas individuella kommunikativa förmåga att skapa och utveckla 
relationer med kollegor, kunder och medborgare 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal registrerade 
användare på 
intranätet(KS) 

90% 100% H All personal med månadsanställning får 
systemtillgång och därmed tillgång till Intranätet 
Utbildning till all personal 

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndsmål: Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Förbättringsarbete i 
enheter  

Minst ett 
pågående 
förbättringsarb
ete per 
enhetschef per 
år 

1,8 H Skapa möjlighet/förutsättning till förbättringsarbete 
med brukarmedverkan. 
Stående punkt förbättringsarbeten på chefsdagar för 
presentation av arbeten. 

Andel förbättringsarbeten 
med brukarmedverkan 

20 % 46% H  

Exempel på förbättringsarbeten 
 
Stöd i ordinärt boende 
Utveckling av information till brukare om t ex vem som kommer på nästa besök 
Förbättrad kontinuitet, antal medarbetare en brukare möter under 14dagar 
Icke farmakologiska metoder 
Arbete med att förbättra arbetsmiljön och arbetsklimatet i arbetsgrupper utifrån bl a resultat i AHA 
Brukarenkät genomförd för att kartlägga om de dagliga insatserna är planerade på de tider som den enskilde önskar 
 
Stöd i särskilt boende 
Icke farmakologiska metoder, exempelvis med körsång 
Strukturerade utevistelser 
Hattstugan – ta tillvara dementa personers förutsättningar . 
 
Stöd och service 
Sysselsättning för fixarna 
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Internt-handling av dagligvaror 
Delaktighetsmodellen – egna brukarmöten 
Social dokumentation/daglig anteckning i pro capita 
Utveckling och stöd 
Implementering av time care pool 
Månadsanställning av semestervikarier – rekryterings/anställningsprocess för semestervikarier 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Nämndernas 
prognossäkerhet 
(årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos) 
(KF) 

100 % 
 
 
 

Maj månads 
prognos:  
-1 119 tkr 
Utfall 
bokslut:  
+3 506 tkr 
(budgettill 
skott: 3 444 
tkr) 

  

Avtalstrohet – inköp sker 
på rätt avtal (KF) 

80% 
 

   

Inköp av varor och 
tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för 
direktupphandling ska 
konkurrensutsättas (KF) 

100% 
 
 
 
 

   

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
kvinnor/män (KF) 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

89%/11% H Andelen chefer som är män har ökat under 2015 

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
utrikesfödda (KF) 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

   

Kallelse till 
förtroendevalda skickas 
digitalt (KF) 

100% 
pappersfri 
mötes 
hantering för 
förtroende 
valda 

100% H Nämndens handlingar skickas digitalt. 

Energianvändning i 
kommunal verksamhet 
(KF) 

    

Andelen av kommunens 
bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK) 
(KF) 
 
 

50%    

Utsläpp av växthusgaser 
inom kommunens 
gränser, ton CO2-ekv/inv. 

Minskn med 
10% 

   

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 enligt separata 
anvisningar och mallar 

Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 
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 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda 
boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

 87 88 
 

   

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin hemtjänst  
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

 91 92    

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK)  Ännu ej 
känt 

90    

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet 
(egen undersökning) 

 Nytt mått, 
undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts efter 

första 
under-
sökn. 

   

 Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande 
till befolkningen i kommunen 

 Ännu ej 
känt 

3,0    

 Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 

 

Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 

Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola 
och särskilt boende. 
(egen undersökning)  

 Nytt mått, 
undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts efter 

första 
under-
sökn. 

   

 

Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

 - 85 %    

 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos) 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  Ännu ej 
känt 

80 %    

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Energianvändning i kommunala verksamheter  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt  - 100 %    
Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK)  

 45 % 50 %    

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv.  

 Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja)  Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)  22 % 25 %    
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Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 
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Bilaga Investeringsprojekt (> 5 mnkr) 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall tom 

2014 
Utfall 2015 Budget 

2015 
Avvikelse 

2015 
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd:Socialnämnd 
 

Förvaltning:Omsorgsförvaltning 
 

Nämndsordförande:  
Jan-Åke Berg 

Förvaltningschef:  
Annelie Myrbeck 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

 

Socialnämnden ansvarar för individ och familjeomsorg, socialpsykiatri samt introduktion 
för nyanlända. Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av olika sociala skäl 
behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för den enskildes 
självbestämmande, integritet och medverkan 

Omsorgsförvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden där samtliga i olika 
utsträckning är kopplade till socialnämndens ansvarsområde. 

 Utredning och beslut – hanterar all myndighetsutövning, servicefunktioner och 
verkställighet av ensamkommande flyktingungdomar. Indelad i 5 enheter. 
Mottagningsenhet, utredningsenhet 1 och 2 samt introduktionsenhet. From 
november 2015 en femte enhet för utredning och verkställighet för 
ensamkommande flyktingungdomar. 

 Utveckling och stöd – stödfunktioner och två resurs och bemanningsenheter. 
Resurs och Bemanningsenheterna hanterar vikarier, administration och 
tolkförmedling. 

 Stöd i särskilt boende – Enheter för särskilt boende och korttidsboende samt hälso 
och sjukvårdsverksamhet sjuksköterskor. 

 Stöd i ordinärt boende- Hemtjänst, dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom samt Hälso och sjukvård - rehab och specialistenhet  

 Stöd och service – Verkställighet av insatser sinom missbruk, fältverksamhet, barn 
och familj och socialpsykiatri. 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
Ny organisation från 1 januari 2015 med bland annat en gemensam ingång via service och 
mottagningsenhet. 
Förändrad organisation för ensamkommande flyktingbarn.  
Implementerat nationella riktlinjer avseende missbruks- och beroendevård 
Implementering av ”Kultur och Hälsa”  
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och 
medverkan. Särskilt fokus på barn och familjer med barn (barnperspektiv). 
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 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet genom 
hög delaktighet i utformning av genomförandet av stödet. Vid utvecklingsarbete strävar man 
efter medborgares/brukares delaktighet genom ex brukarundersökningar och/eller annan 
brukarmedverkan. För att möta alla medborgare har en gemensam ingång byggts upp för att 
förenkla mötet för medborgaren och öka tillgängligheten. 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Praktiskt bidra till att brukare kan delta i de arrangemang som ordnas. På ett mer 
övergripande plan kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att de är anpassade 
för nämndens målgrupper. Ett exempel är Kultur och Hälsa projektet – som syftar till att 
skapa bättre livskvalitet genom fokus på kultur och hälsa. 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Välfärdsteknik anses vara en nödvändighet för att möta kommande behov. Fortsatt 
utvecklingsarbete med e-tjänster och e-hälsa. Välfärdsteknik som alternativ för 
självständighet. Bidrar i samverkan till utbyggnad av infrastrukturen kring nät för 
digitaliserade välfärdstjänster.  

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Teknikstöd ex via planeringssystem för effektivare planering av verksamheten. 
Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksamheter med utgångspunkt i 
brukarmedverkan och förbättring för medborgaren/brukaren. 
1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 

 
Utmaning 1. 
En gemensam ingång 

Så hanterar vi utmaningen: 
En förutsättning för framgång är gemensamma lokaler för 
utredning och beslut som praktiskt utgör en gemensam ingång 
i verksamheten. Utveckling av samverkan inom utredning och 
beslut kommer fortsätta. Den nya organisationen behöver mer 
tid att hitta roller och funktion. 
 

Utmaning 2. 
Insatser för barn och unga 

Så hanterar vi utmaningen  
Antalet orosanmälningar har ökat med ca 50% sedan 2013. Detta 
leder till fler utredningar. Ett ökat samarbete med samordnad 
individuell plan (SIP) med landstinget är en insats. Karlshamn 
ingår i ett nationellt projekt för ett utvecklat barn- och 
ungdomsvårdsarbete under ledning av socialdepartementet – en 
handlingsplan kommer att tas fram inför fortsatt arbete. Under 
senhösten skapades en ny enhet för att urskilja utredningar för 
ensamkommande barn från den ordinarie barnavården. Detta 
skapar utrymme att arbeta med både delarna på ett mer 
utvecklat sätt under 2016. 
 

Utmaning 3. 
Missbruksvården 

Så hanterar vi utmaningen  
Implementering av nationella riktlinjer för ett utvecklat, 
enhetligt och kvalitetssäkrat arbete för missbruksvård har 
påbörjats. 
 

Utmaning 4. 
Ökat flyktingmottagande 

Så hanterar vi utmaningen  
Ett ökat flyktingmottagande ställer stora krav på kommunen som 
helhet. Avseende arbete, boende och skola. Förvaltningarna har 
fått ett uppdrag av den politiska ledningen att samplanera till 
följd av denna utmaning. 
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Under andra halvåret har ar ett stort antal ensamkommande 
barn kommit till Karlshamn. Detta ställde stora krav på tillgången 
på HVB platser och familjehem och krävde ett förändrat 
arbetssätt. Fler HVB såväl i egen regi som i externregi har 
behövts. Under hösten har en ny enhet för denna verksamhets 
skapats.   

Nämndens framgångar  
Trots ett ökat antal orosanmälningar så håller verksamheten utredningstiderna för utredning 
kring barn och ungdomar.  
Skapandet av ny enhet för ensamkommande 
Det fortsatta arbetet med försörjningsstöd och de goda erfarenheterna med FIA. (fler i arbete) 
Arbete med samordnad individuell plan (SIP) inom socialpsykiatrin i samverkan med 
landstinget. 
 

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar kommer enligt 
Migrationsverkets prognoser för 2016 att överstiga mottagandet 2015. Vilket innebär ett 
fortsatt högt tryck på verksamheten. Ytterligare platser för ensamkommande krävs under 
2016 verksamheterna inom området fortsätter att expandera. Omsorgsförvaltningen räknar 
med att under 2016 anlita Cura samt att ha verksamhet i egen regi. 
 
Ny LVU (lag om vård av unga) föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Den juridiska processen 
bevakas då föreslagen lagändring bedöms ställa högre krav på socialtjänsten. 
Utbildningsinsatser samt personalförstärkning är troliga konsekvenser av en den nya LVU-
lagstiftningen.  
 
Ett viktigt område i den nationella strategin för frågor som rör alkohol, narkotika, doping och 
tobak (ANDT) är att man ser behov av att utveckla ett barn- och familjeperspektiv inom 
missbruks- och familjevården. Här krävs samplanering med andra aktörer såväl inom 
kommunen som externt. 
 
Ett annat område som lyfts fram är utveckling av brukarråd för långsiktigt hållbar 
brukarmedverkan och det är ett prioriterat utvecklingsområde inom Kunskap till praktik. 
Brukarens krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla 
missbruks- och beroendevården. Målet är att brukarens medverkan ska få genomslag i form 
av konkreta, relevanta och prioriterade förbättringar för brukare på både individ-, 
verksamhets- och strukturnivå.  
 
Verksamheten ska organiseras så att brukarens behov sätts i centrum. Verksamheten ska ha 
fokus på tidig upptäckt vid missbruk och förebyggande arbete. 
 
I förvaltningen är riktlinjer framtagna för myndighetsutövningen gällande vuxna med 
missbruk och/eller boendesociala problem. Riktlinjerna ska tydligt beskriva vilka 
öppenvårdsinsatser som ska finnas på hemmaplan och hur socialnämnden vill att de ska 
användas. Riktlinjerna innehåller ambitionsnivå och kriterier för att bevilja frivillig 
heldygnsvård på behandlingshem.  
 
Insatser i form av personligt utformat stöd, boendestöd och mobila teamet, har delat ansvar 
mellan socialnämnd och omsorgsnämnd. Behovet av personligt utformat stöd väntas öka med 
ca 15 personer årligen 2016 – 2018.  
Genom gemensam verkställighet så beräknar verksamheten nå effektivitet som gör att extra 
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resurser inte behövs den kommande planperioden. 
 
Verksamheten ser ett fortsatt högt antal orosanmälningar gällande barn som far illa. Vilket 
medför en ökad handläggning och även placeringar.  Utvecklingen i Karlshamn ligger i paritet 
med ökningen i Sverige och bedömningen är att anmälningarna kommer att ligga kvar på en 
hög nivå.   
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår på den 
kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan 
huvudman. Exempelvis neddragningar av slutenvårdsplatser och kortare vårdtider inom både 
somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Boende för socialnämndens målgrupper är en utmaning. Detta gäller såväl boende för de 
nyanlända som kommer och andra målgrupper inom socialnämndens område. En god 
samverkan med fastighetsägare en förutsättning att tillgodose de behov av bostäder som 
finns. 
 
Idag går det inte att bedöma hur etableringsreformen påverkar kommunens verksamhet på 
sikt. Hur hanterar man integrationsfrågorna framöver för att klara verksamheten?   
 
 

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Verksamheten måste under 2016 bedriva ett aktivt rekryteringsarbete avseende 
socialsekreterare och arbeta med fokus på att bemanna verksamheten för att klara 
behovsökningar och konkurrens. Nationellt råder det stor konkurrens mellan arbetsgivare 
och bemanningsföretag för att rekrytera socionomer. Idag har verksamheten svårigheter att 
rekrytera vissa yrkeskategorier pga konkurrens från andra kommuner och aktörer på 
marknaden.  Aktuella yrkesgrupper är chefer, lärare/förskollärare, ingenjörer, 
socialsekreterare samt specialistutbildade sjuksköterskor.       
 
Arbetet med våld i nära relationer behöver utvecklas. Kommunfullmäktige tillförde 2015 500 
tkr, av dessa medel används ca 300 tkr för en tjänst som samordnare resterande 200 tkr har 
lagts för övriga kostnader inom området. Organisationen inom området behöver utvecklas för 
att möta de behov som finns. Genom de generella anpassningar som lagts på nämnden under 
2015 har inte de 200 tkr fullt ut kunnat förfogas över. I internbudget 2016 läggs dessa medel 
tillbaks och inför en ökad satsning behöver medel omprioriteras från annan verksamhet 
 
Verksamheten har resursfördelning och verktyg för strukturell planering. 
 
Lärande och förbättringsområden utvecklas genom rapportering, synpunkter och klagomål. Viktigt 
att hålla fast vid de utvecklingsstrukturer som finns i verksamheten. 
 
Utveckling av eftervård för missbruk genom coachstöd , finansieras via finsam. 
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3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter -31 761 -64 052 -31 472 32 580 
Kostnader 125 203 154 775 123 480 -31 295 
     
Nettokostnader 93 442 90 723 92 008 1 285 

 
 

    

Specificerade nettokostnader     

     

109 – Politisk verksamhet 845,1 1 037 1035 -2 

524 – Socialpsykiatri 14 344 15 893 16 284 391 

550 – Ledning och gemensamt 6 084 8 188 11 069 2 881 

551 – Gemensamt IFO 3 182 3 703 2 850 -853 

552 – Vuxna missbrukare 13 888 13 609  11 200            -2409 

553 – Barn och familj 29 786 27 497 23 920 -3 577 

554 – Försörjningsstöd 23 213 23 369 25 446 2 077 

555 – Familjerätt 1 008 1 003 1 130 127 

556 – Övriga vuxna 343 497 258 -239 

559 – Föreningsbidrag 752 772 690 -82 

630 – Introduktion 0 -12 989 -1 889 11 099 

631 – Tolkverksamhet 0 301 105   -196 

632 – Ensamk. Flyktingungdom 0 7 844 -90 -7 934 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
 
Socialnämndens överskott på 1 285 tkr inkluderar KF beslut 2015-12-07 § 214 om utökad 
budgetram för 2015 med 1 158 tkr.  
Till följd av det stora antalet institutionsplaceringar under 2015 har verksamheterna Vuxna 
Missbrukare samt Barn- och familj negativt utfall per 151231. Underskott som tillkom Barn-och 
familj på grund av icke täcka placeringskostnader avseende ensamkommande barn har lyfts 
över till nämndens nya verksamhet 632 Ensamkommande Flyktingungdom. Under hösten 2015 
bildades denna nya verksamhet och har åstadkommit placeringar på hemmaplan, således har 
ett stort antal dyra externa placeringar avslutats och nettokostnaden som uppkom till följd av 
icke bidragstäckande placeringskostnader bromsats. Å andra sidan har verksamheten haft 
uppstartskostnader men på lång sikt genererar detta system bättre ekonomi. Vidare kommer 
Introduktionsenhetens överskott år 2015 balansera driftens resultat istället för att avsättas till 
framtidsfond.   
 

I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 5 mnkr) 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare *     2795 2 862 2 959 2 850 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, 
dagar/anst  

 18,17 22,9 28,9 21,84 
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Antal/andel nybesök inom 3 
veckor 

 262/100% 221/85% 221/100% 183/78% 

KKIK mått 8.  
Handläggningstid (snitt antal 
dagar) för ekonomiskt 
bistånd vid nybesök 

 5 16 13 8 

KKIK mått 30. Andelen 
ungdomar som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter 
Avslutad insats/utredning. 

  63% 64% 67% 

Antal vårddygn för vuxna 
missbrukare 

 1658 1830 1841 1687 

Antal utredningar 
Barnärenden (inkl 
Ensamkommande barn) 

  269 340 424  

Antal utredningar 
Ensamkommande barn 

    130 

Antal institutionsplaceringar 
barn och unga 

 13 14 13 18 

Antal institutionsplaceringar 
ensamkommande 

    121 

Orosanmälningar   394 610 574 

Hushåll med försörjningsstöd   505 567 644 

Insatser socialpsykiatri   268 244 196 

Placeringar missbruk vuxen   24 19 25 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  

Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Socialpsykiatrin- egen 
mätning  Sammantagen 
nöjdhet med boendet / 
insatserna  

90% 70% D Aktivt arbete med Brukarmedverkan med syfte att 
uppnå högre nöjdhet 
Personalens bemötande (förhållningssätt och 
attityder) i fokus ex aktiva utbildningsinsatser, 
fortsatt arbete med etiska riktlinjer 

Antal nyöppnade barn 
utredningar (under 6 år) 
som är återkommande.  

Max 33% 29% H Evidensbaserad praktik tillämpas för att säkra 
kvalitet och syftar till att undvika återkommande 
ärenden  

Antal nyöppnade 
ungdomsutredningar, 15-
18år, som är 
återkommande 

Max 33% 45% D     

Antal nyöppnade ärende 
inom missbruksvården 
som är återkommande. 

Max 33% 22% H     
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Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  
Nämndsmål: Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel hushåll med 
försörjningstöd  

Lägre än utfall 
2014 

4,4% E Coachning och insatser via FIA  

Andel hushåll som har 
långvarigt 
försörjningsstöd (10-
12månader) 

28 %  
 
 

12,2% H  

Andel Hushåll som har 
mycket långvarigt 
försörjningsstöd över tre 
år 

15,8% 
 

12,6% H  

Andelen med långvarigt 
försörjningsstöd (över 
10månader) till under 
10månader 

Lägre än utfall 
2014 

2014: 69,8%; 
2015: 51,9 % 

H  

 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Brukarna i känner sig trygga  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel personer med 
insatser från 
socialpsykiatrin som 
känner sig trygg i sin 
nuvarande boendeform  –
egen mätning  

89% 82% D Aktivt arbeta med Brukarmedverkan med syfte att 
uppnå högre nöjdhet  
Fortsatt värdegrundsarbete för personalens 
förhållningssätt. 
 

Antal anmälningar 
avseende våld i nära 
relationer där aktivt stöd 
erbjuds från 
verksamheten 

100% 100% H Fortsatt utveckling av samordnartjänst och 
nätverksarbete med andra kommuner. Antal ärenden 
lågt. (2015:10) 

 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Barn och Unga känner sig trygga  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal föräldrar i 
ekonomiskt 
biståndsärenden som 
erbjuds särskilt samtal om 
barnens behov.  

100% 100% H Enhetschef har särskilt fokus på barnfamiljer med 
försörjningsstöd för att följa detta.  

Antal barn i familjer med 
långvarigt försörjningstöd 
(mer än 24 mån) 

Färre än 2014 2014: 50 
2015: 38 

H  
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Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Alla brukare ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering av genomförande.  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel brukare som är 
delaktiga i utformningen 
av sin genomförandeplan 

100 % 
 
 

100% H Varje handläggare och enhetschefs ansvar att bevaka 
och prioritera. 

Andel brukare som har en 
upprättad 
genomförandeplan som 
inte är äldre än sex 
månader (exkl brukare 
där det finns ett 
dokumenterat 
ställningstagande att inte 
upprätta 
genomförandeplan) 

100% 
 

70% 
 

H Utfall lågt beroende på att många istället för 
genomförandeplan får vårdplan eller planering. Vid 
kommande mål bör detta justeras så att 
frågeställningen omfattar alla typer av planeringar 
för brukaren.  För alla brukare görs någon form av 
planering om inte annat är överenskommet. 
 
 

 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att 
vara delaktiga i samhället 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Servicemätning -/KKIK Bland de 10 % 
bästa 
kommunerna 
bland de 
deltagande 
(plats 24 ) 

  Ökad tillgänglighet i mottagningsenhet. Fortsatt 
arbete med information på hemsida och andra media. 

Andel som får svar på e-
post inom två dagar 

 71 E Plats 71 av 241  (Utfall 2014 plats 123 av 222)  

Andel som tar kontakt 
med kommunen via 
telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga 

 65 E Plats 65 av 241  (Utfall 2014 plats 124 av 222) 

Andel som upplever ett 
gott bemötande vid 
kontakt med kommunen 

 78 E Plats 78 av 241  (utfall 2014 plats 4 av 222 – här bör 
nämnas att resultatet var 2014 att 70% upplevde ett 
gott bemötande medan 2015 är utfallet 98%, alltså en 
klar förbättring, men många kommuner har 
förbättrat sig på området varför  
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Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal timmar som görs av 
timavlönade under året 
(KS) 

Minskning 
jämfört 2014 
 

9 843 (2014) 
8 855 (2015) 

 Semestervikarier har månadsanställts 

Sjukfrånvaro dagar/ 
anställd (KF) 

Minskning till 
2013 års nivå  
22,9 
 

21,84 H  

Personalomsättning 
chefer (KF) 

Minst fyra år 
som chef i 
samma enhet 
100% 

30% 
 
 
 

D  

Flexibla 
arbetstidslösningar (KS) 

Ett projekt 
startas/testas i 
omsorgsförvalt
ningen  

Ett projekt H Inom omsorgsnämndens område:  Bicab har startat i 
Mörrum – fortsatt utveckling under kommande år för 
att omfatta större delar av vht. 
Fler har fått erbjudande om önskad 
sysselsättningsgrad. Dels i Mörrum dels i RoB.  
Socialnämnden har inget eget projekt inom området 
under 2015. 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Öka medarbetarnas individuella kommunikativa förmåga att skapa och utveckla 
relationer med kollegor, kunder och medborgare 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av  
prioriterade insatser och aktiviteter 

Antal registrerade 
användare på 
intranätet(KS) 

90% 100% H All personal med månadsanställning får 
systemtillgång och därmed tillgång till Intranätet 
Utbildning till all personal 
 

 
 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndsmål: Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Förbättringsarbete i 
enheter  

Minst ett 
pågående 
förbättringsarb 
per enhetschef 
per år 

1,0 
(Resultat 
förvaltningen 
1,6) 

H Skapa möjlighet/förutsättning till förbättringsarbete 
Stående punkt förbättringsarbeten på chefsdagar för 
presentation av arbeten. 

Andel förbättringsarbeten 
med brukarmedverkan 

20 % 0%  
(Resultat 
förvaltningen 
40%) 

E  

Exempel på förbättringsarbeten 
Utöka samarbete med privata hyresvärdar för att öka vår tillgång till lägenheter. 
Förbättra arbete med arbetsplaner samt övrig dokumentation 
Riktad satsning till ungdomar med ett cannabismissbruk- Innefattar fokus på rådgivning och strukturerade insatser. 
Lågtröskelsysselsättning. 
Implementering av time care pool 
Månadsanställning av semestervikarier – rekryterings/anställningsprocess för semestervikarier 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och  
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ekologiskt 
Nämndsmål: Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Nämndernas 
prognossäkerhet 
(årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos) 
(KF) 

100 % 
 
 
 

Maj månads 
prognos: 
 +1 019 tkr 
Utfall 
bokslut: 
 +1 285 tkr 
(budgettill 
skott: 1 158 
tkr) 

  

Avtalstrohet – inköp sker 
på rätt avtal (KF) 

80% 
 

   

Inköp av varor och 
tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för 
direktupphandling ska 
konkurrensutsättas (KF) 

100% 
 
 
 
 

   

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
kvinnor/män (KF) 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

89%/11% H Andelen chefer som är män har ökat under 2015 

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
utrikesfödda (KF) 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

   

Kallelse till 
förtroendevalda skickas 
digitalt (KF) 

100% 
pappersfri 
mötes 
hantering för 
förtroende 
valda 

Ca 50% D Socialnämndens ledamöter får fortfarande 
sekretesshandlingar på papper i övrigt är all 
ärendehantering digital. 

Energianvändning i 
kommunal verksamhet 
(KF) 

    

Andelen av kommunens 
bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK) 
(KF) 

    

Utsläpp av växthusgaser 
inom kommunens 
gränser, ton CO2-ekv/inv. 
(KF) 

    

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 enligt separata 
anvisningar och mallar 
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6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är nöjda med första mottagandet 
(egen undersökning) 

 Nytt mått, 
undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts efter 

första 
under-
sökn. 

   

 Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande 
till befolkningen i kommunen 

 Ännu ej 
känt 

3,0    

 
 

Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

 - 85 %    

 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos) 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  Ännu ej 
känt 

80 %    

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Energianvändning i kommunala verksamheter  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt  - 100 %    
Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK)  

 45 % 50 %    

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv.  

 Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja)  Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 
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Bilaga Investeringsprojekt (> 5 mnkr) 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall tom 

2014 
Utfall 2015 Budget 

2015 
Avvikelse 

2015 
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Resultatrapport nämnd Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: 
Byggnadsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande:  
Jan Bremberg 

Förvaltningschef:  
Daniel Wäppling 

 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

 Översiktsplanering och detaljplanering 

 Bygglov 

 GIS och mätning 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Upprättar detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och 
ändamålsenliga livsmiljöer för alla, med hjälp av Översiktsplanens ledord för ett hållbart 
Karlshamn. 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner som KS prioriterar utifrån 
Översiktsplanen, samt för att pröva detaljplaner initierade av privata aktörer.  
 
Genom att publicera relevant information för kommuninvånarna ges dessa, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i 
samhällsbyggnadsprocesser. 
 
Förbättrad information kring detaljplaner, konsekvenser av avvikelser från detaljplaner och 
annan information till sökanden, kommer att medföra en ökad förståelse för 
handläggningstiden samt mer kompletta ansökningar. 

   Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Gemensamma aktiviteter med Kultur Karlshamn i syfte att belysa kopplingen mellan 
samhällsbyggnad och kultur. 
 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap genom fortbildning och studieresor. 
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1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
Byggnadsnämndens utmaningar under 2015 handlade om att balansera kommunens och den 
privata sidans efterfrågan på detaljplaner, utan att äventyra mål samt prioriterade 

områden/insatser i verksamhetsplanen. 

Utmaning 1. 
Att möta det behov som 
uppkommer i samband med 
att kommunen kommer 
igång med några av de stora 
exploateringsprojekt som 
översiktsplanen och 
framtagna detaljplaner 
skapat förutsättningar för, 
utan att åsidosätta privata 
initiativ. 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Stadsmiljöavdelningen har skapat en delvis flexibel 
organisation där resurser från plan kan flyttas till bygglov och 
vice versa. 
 
Avdelningen har skapat större utrymme för konsultinsatser. 
 
Uppdatering av gamla detaljplaner har lagts ut på 
konsultbasis, då befintlig personal inte har hunnit med detta 
arbete. 
 
Istället för att ta del av Kalmar kommuns prioriteringsmodell 
vad gäller detaljplanering, har vi skapat en 
förvaltningsövergripande projektorganisation. Ett strategi- 
och beredanderåd har bildats som gemensamt kommit fram 
till olika prioriteringar. 
 

Utmaning 2. 
Att kunna skapa kontinuitet i 
verksamheten trots stor 
rörlighet bland avdelningens 
personal (i samband med 
tjänstledigheter, 
pensionsavgångar samt aktiv 
headhunting från andra 
kommuner och 
organisationer). 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Avdelningen har rustat upp för en än mer flexibel organisation 
som underlättar mellanskeden i samband med viktiga 
rekryteringar. 
 
Aktuell och marknadsmässig löneutveckling i syfte att behålla 
svårrekryterade tjänster. 
 

Utmaning 3. 
Att uppnå ett framgångsrikt 
samarbete inom och utanför 
egna förvaltningen. 

Så hanterar vi utmaningen  
Stadsmiljöavdelningen har under året varit en del av det 
övergripande arbetet med exploateringsprocessen, som syftar 
till detta. 
 

Nämndens framgångar  
 Väl genomarbetad översiktsplan 
 Effektiv bygglov- och mätningshandläggning 
 Samarbetsprojekt med kommunens skolor, BTH och andra enheter t.ex. Kultur 

Karlshamn 
 Ökad dialog med allmänheten 
 Förbättrad hemsida 
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Stor inflyttning till kommunen tillsammans med plötsliga lagändringar ökar behov av ständig 
anpassning av verksamheten, både ekonomisk och personalmässig. 
  
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Styrkor: Gott samarbete internt och externt, bred kompetens, delvis flexibel organisation, god 
social och fysisk arbetsmiljö, mål- och utvecklingsinriktad organisation 
Utvecklingsområden: Kommunikation (hemsida), medborgardialog, effektivisering med hjälp 
av digitala verktyg, utveckla samarbete över enhets- och förvaltningsgränser. 
 

 
 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 7 389 6 785 6 707 +78 
Kostnader -13 090 -12 922 -13 568 +646 
     
Nettokostnader -5 701 -6 137 -6 861 +724 

 
 
 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Byggnadsnämnden redovisar för 2015 ett positivt resultat på 724 tkr (minus 300 tkr, se *).  
 
Resultatet beror till stor del på tjänstledig personal, personal som tagit anställning hos annan 
arbetsgivare, vakanta tjänster och svårigheten i att rekrytera ny personal. Detta har bidragit 
till en positiv avvikelse i personalbudget på 1,7 mnkr. Verksamhetens intäkter är i balans och 
övriga kostnader redovisar en negativ avvikelse på -1,1 mnkr. 
 
*På uppdrag av kommundirektören, och i samråd med ekonomichefen och kommunalrådet, 
påbörjades arbetet med Stationsstaden i november 2015. Då hela arbetet inte kunde 
genomföras under föregående år begär vi (i samråd med kommunledningen) att 300 tkr 
flyttas fram till 2016 i över/underskottshanteringen. Dessa medel används för att täcka 
konsultbehov delvis orsakad av personalbrist. Se även bilaga 1. 
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Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 

210 224 215 181 193 

Beviljade ansökningar om 
bygglov och anmälan enl. PBL 
(inkl., strandskyddsdispens, 
förhandsbesked, rivnings- och 
marklov) 

508 509 433 416 502 

Registrering av obligatorisk 
ventilationskontroll (antal 
system) 

50 156 138 163 257 

Antal detaljplaner (antagna 
eller överlämnande till KF för 
antagande) 

5 3 6+1* 5 1+ÖP** 

Olovliga ärenden (anmälda 
olovliga byggnationer/ändrad 
användning) 

42 21 44 36 23 

*) 6 detaljplaner + Program för Väggaområdet 
**)1 detaljplan+Översiktsplanen innehållande 6 dokument 

 
 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 
Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla  

Nämndsmål: Upprätta detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och 
ändamålsenliga livsmiljöer för alla 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Måluppfyllelse med 
utgångspunkt i 
Översiktsplanens 
ledord för ett hållbart 
Karlshamn; Antal 
ledord per detaljplan 
mäts 

Minst fem 
av åtta 
ledord ska 
uppnås för 
varje 
detaljplan 
(Ledord ÖP: 
Förtätning, 
Hållbara 
kommunika-
tioner, 
Funktions-
blandning, 
Servicenära, 
Naturnära, 
Miljövänlig 
energi, God 
infrastruk-
tur och 
Levande 
landsbygd) 

 Samtliga 
detaljplan
er 
verksam-
heten 
arbetade 
med under 
2015 
bedöms 
uppnå 
minst fem 
av åtta 
ledord. 
 

 
H 
 

Vid upprättande av detaljplaner kontrollera 
hur dessa uppfyller ledorden och därmed 
bidrar till en utveckling mot ett hållbart 
Karlshamn. Detta läggs till i mallen för 
planbeskrivning. 
 
Under året har mallar tagits fram i syfte att 
följa upp och mäta indikatorer. 
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Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: God beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner som KS prioriterar utifrån 
Översiktsplanen, samt för att pröva detaljplaner initierade av privata aktörer 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal detaljplaner 
som kan antas eller 
godkännas och 
överlämnas till KF för 
antagande 

Minst fem 
detaljplaner 
ska kunna 
antas eller 
godkännas 
och 
överlämnas 
till KF för 
antagande 

En 
detaljplan 
& En 
översikts-
plan har 
antagits 
under året. 
 
Under 
2016 
förväntas 
fler än fem 
detalj-
planer 
antas. 

D Samarbeta med Avdelningen för tillväxt och 
utveckling i såväl plan- som 
genomförandeskeden i syfte att skapa 
planberedskap och ändamålsenliga planer 
där efterfrågan finns. 
 
Under 2015 har samarbetet börjat gå åt det 
positiva hållet. 
 

Antal överklaganden Minskat 
antal över-
klaganden 
 

Ingen 
detaljplan 
över-
klagades 
2015 

H Verka för en tids- och kostnadseffektiv 
medborgardialog 
 
Vi har arbetat med projektspecifik 
medborgardialog. 

 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Förkorta handläggningstiden av lov-, anmälan enl PBL- och tillsynsärenden med minst 
bibehållen kvalitet 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Handläggning av lov-, 
anmälan enl. PBL- 
och tillsynsärenden 
påbörjas inom en 
vecka efter att de 
inkommit. 
 
Handläggningstiden 
kontrolleras genom 
månatlig 
rapportering av 
ärendebalansen. 

90 % av 
besluten i 
bygglovs-
ärenden ska 
fattas inom 
9 veckor 
efter att 
komplett 
ansökan 
kommit in. 
 
Beslut i 
ärenden 
som rör 
anmälan enl. 

- E Målen är omätbara då handlingar inte 
registrerats identiskt i 
dokumenthanteringssystemet och därmed 
inte är sökbara. Handläggningstiden 
påverkas dessutom av att nya reviderade 
handlingar kommit in efter att 
ansökan/anmälan bedömts som komplett. 
Dock kan tilläggas att genomsnittlig 
handläggningstid för bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus var 25 dagar, och att inget 
översteg 60 dagar.  
 
När det gäller tillsynsärenden har det gjorts 
en satsning på att avsluta äldre ärenden, 
men målet är ännu inte uppfyllt. 
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PBL ska 
fattas inom 
6 veckor 
efter att 
komplett 
anmälan 
kommit in. 
 
Tillsyns-
ärenden ska 
avslutas 
inom 6 
månader. 

 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Skyndsamt tillgodose sökanden med kvalitativt digitalt och analogt kartmaterial såväl 
som mätnings- och utsättningstjänster 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Handläggningstid av 
kart- och 
mätningsärenden 
 
Kontroll sker genom 
månatlig 
rapportering av 
ärendebalansen 

Handlägg-
ning av kart- 
och 
mätnings-
ärenden 
påbörjas 
inom 1 
vecka efter 
att de 
inkommit, 
och avslutas 
inom 1 
månad. 
 

100 % H Rapport över ärendebalansen har tagits 
fram varje månad och redovisats på varje 
nämndssammanträde under året. 

 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånare ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att 
vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocesser 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal överklagade 
detaljplaner 

Minskat 
antal 
överklagade 
detaljplaner 

0 H Inom respektive verksamhetsområde 
publicera information relevant för 
kommuninvånarna. 
Har förbättras under året, dock finns mer 
utvecklingspotential. 

Antal kompletta 
ansökningar 

Ökade antal 
kompletta 
inkomna 
ansökningar 

- D Inom respektive verksamhetsområde 
publicera information relevant för 
kommuninvånarna. 
Har förbättras under året, dock finns mer 
utvecklingspotential. 
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Antal kompletta ansökningar har inte mätts 
under tidigare år, finns inga siffror att 
jämföra med. 

 
 
Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Förvaltningsgemensamma verksamhetsmål 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare. 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal timmar som 
görs av timavlönade 
under året 

Minskning BN 2014: 
740 tim 
BN 2015: 
160 tim 

H  

Sjukfrånvaron Minskning 
till 2013 års 
nivå (4,5) 

6,8 E  

Personalomsättning - 
chefer 

Minst fyra 
år som chef i 
samma 
enhet 

BN: 100 % 
SHBF: 38 
% (5 av 
13) 

  

Flexibla 
arbetstidslösningar 

Tre 
pilotprojekt 
startas/ 
testas 

   

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, social och ekologiskt 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikator
er 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Prognossäkerhet 
driftkostnader, 
nämndernas 
verksamhet 
(årsresultat i 
förhållande mot maj 
månads prognos) 

100 % +724 tkr 
Prognos 
vid maj 
månads 
uppföljnin
g +300 tkr 
 

D  

Budgetavvikelse 
nämndernas 
investeringar 

+- 10 % 4 % (6 tkr) H  

Avtalstrohet – inköp 
sker på rätt avtal 

80 % 68 % SHBF   

Inköp av varor och 100 %  E  
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tjänster som 
sammantaget 
överstiger gränsen 
för direkt-
upphandling ska ha 
konkurrensutsatts 

SHB
F 

Andel av 
chefspositioner som 
innehas av kvinnor/ 
män 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 
känt 

BN: 100 % 
kvinna 
SHBF:  
38 % 
kvinnor 
Kommune
n: 69 % 
kvinnor 

  

Andel av 
chefspositioner som 
innehas av 
utrikesfödda 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 
känt 

-  Det har inte gått att få fram uppgifter för att 
svara på detta. 

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 enligt separata 
anvisningar och mallar 
 
Se bilaga 2. 
 

6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 
Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt 
Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt Byggnads-

nämnden 
- 100 % 90 % 

Ej 
januari 
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: Fritidsnämnden  
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Andreas Saleskog 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

 Parkverksamhet 

 Allmän fritidsverksamhet 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Verksamhetsmål: Kommuninvånare och besökare känner sig trygga i nämndens 
parker och anläggningar. 

 Provbelysning av Rosengården är utförd. Handlingar tas fram som en del till 
underlag för förfrågningsunderlag. Bygglovshandlingar inlämnade. 

 Säkerhetskontroller av Naturbaden är formaliserade och till 100 % utförda. 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Verksamhetsmål: Delaktighet i samhället inom fritidsnämndens område. 

 Checklista är framtagen på tillgänglighet inför projektering och nybyggnad av 
grönområden. 

 Samarbete med barnen på Tuvans förskola vid utformning av Lindegårdens lekplats i 
Mörrum. 

 Dialog med pensionärsföreningar har skett inför flytt och nybyggnation av boulebana 
vid Vägga IP. 

 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Verksamhetsmål: Barn och unga berikas genom idrotts- och naturupplevelser 
inom fritidsnämndens område. 

 Kartor över gångvägar på Stärnö naturreservat har tagits fram och är godkända av 
Länsstyrelsen. 

 Mycket uppskattad familjedag på Sternö naturreservat genomfördes i oktober. 
 Föreningsringen pågår med 12 olika föreningsaktiviteter där ca 200 ungdomar deltar. 

Prova-på dagar kommer att genomföras under hösten för skolungdomar. Träffpunkt 
Annexet pågår. Medarrangör i Skatecamp. 
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 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare 
med professionella och engagerade medarbetare. 

 Fritidsnämndens sjukfrånvaro har minskat under 2015 i jämförelse med 2013 och 
2014.  

 38,5 % av förvaltningens chefer har arbetat minst fyra år som chef i samma enhet. 
 Andelen chefspositioner innehas av 38 % kvinnor och 62 % män inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
 
En revidering av Framtidsforum ska påbörjas 2016 där fritidsenheten tillsammans med 
föreningslivet sammanställer en handlingsplan för kommunens utveckling av idrotts- och 
fritidsanläggningar.  
 
Projekt Jössaområdet i Mörrum prioriteras. Fortsättning av arbetet med betongpisten, 
kanslibyggnad vid Jössastigen samt detaljplanarbetet i samband med uppförandet av en ny 
träningshall. 
 
Ett ytterligare prioriteringsområde är skärgården som ska göras mer tillgänglig och attraktiv. 
  
Fritidsenheten ska fortsätta det påbörjade arbetet med delade ansvarsområden genom ett 
fördjupningsarbete inom respektive område eller objekt. En uppdatering ska även ske av 
gränsdragningslistor i samarbete med andra kommunala verksamheter. 
 
Upplevelser från olika grupper inom fritidsnämndens område ska mätas genom 
enkätundersökning. Detta kommer att genomföras 2016 då SKL gör ”traditionell” enkät. 
 
Nämnden ska sträva efter att säkerställa en samsyn med andra kommunala verksamheter vid 
framtida investeringar. Ett exempel är den sammankallande samverkansgruppen för 
spontanidrott. 
 
Utmaning 1. 
Revidering Framtidsforum 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Föreningsmöten indelade i verksamhetsgrupper, klart 
oktober-2015. 
Föreningsmötena är till för att skapa en dialog om förståelse 
om varandras verksamheter samt att få ett perspektiv på 
framtida verksamhetsbehov. Kontakt har tagits med Blekinge 
Idrotten som kommer vara behjälpliga i denna process. 
 

Utmaning 2. 
Jössarinken 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Följer och påverkar processen med detaljplanen för Jössaslätt, 
Fritidsenheten håller berörda föreningar informerade 
fortlöpande, utförs kontinuerligt under 2015.  
 

Nämndens framgångar 
 
Provbelysning i Rosengården är genomförd, bygglov beviljat och förfrågningsunderlag 
framtaget. 
 
Arbetet med Stenbackaslingan och Stärnöreservatet pågår.  
 
Staketet runt Stolta slätt är uppsatt. 
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Arbetena och trädplanteringen på Lilla Torg är klara. 
 
Få ändamålsenliga detaljplaner samt nybyggnation, för framtida kommunala 
verksamhetsutvecklingar. 
 
Arbetet med att uppdatera Tärnö med gränsdragning, har skapat en positiv dialog för att 
skapa en gemensam samsyn där vi vill sätta medborgaren/besökaren i fokus. I detta arbete 
deltar förutom fritidsenheten, fastighet, driftservice samt turism. 
 
I uppdateringen av Tärnö medverkar nu förutom nämndens enheter även markförvaltaren. 
Föreningsmötena har skapat en positiv samsyn och öppenhet inför framtida handlingsplaner 
för respektive verksamhetsgrupp. 
 
Fritidsnämndens sjukfrånvaro har minskat under 2015 i jämförelse med 2013 och 2014. 
 

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 

 
Föreningslivet kommer även framöver att vara en viktig del av en orts attraktionskraft och en 
aktör för att aktivera och engagera både unga och äldre. Utmaningen är många gånger att 
rekrytera ledare och andra som behövs för att driva en bra verksamhet. Utöver detta krävs 
sammanhang och anläggningar där verksamheten kan bedrivas och där har kommunen en 
viktig roll även framöver. 
 
Utvecklingen mot att fördela offentligt stöd till föreningar enligt modeller där man i större 
grad tar hänsyn till alla typer av mångfald kommer att fortsätta. I takt med att det blir svårare 
att få ideella krafter att ställa upp ökar kraven på offentligt stöd för att kunna driva 
föreningsverksamheter vidare vilket kan vara svårt i en i övrigt ansträngd kommunal 
ekonomi. 
 
Bra evenemang, tillgång till anläggningar för friskvård och motion samt ytor för rekreation 
sätter många högt i värdering av hur attraktiv en boendeort är. Karlshamn har allt detta och 
därtill en skärgård som kan fungera som andningshål för människor långt utanför 
kommunens gränser. Fritidsnämndens verksamheter bidrar till att utveckla alla dessa 
områden på längre sikt. 
 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer enl. SKL:s prognoser att utvecklas 
negativt de närmaste åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att resurser behöver 
frigöras genom att arbeta smartare och mer effektivt i alla verksamheter. Det kan innebära 
nya tekniska lösningar, arbetsmetoder och organisationsmodeller. 
 
Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot ökad rörlighet och brist inom vissa 
yrkeskategorier. Kommunerna är generellt inte särskilt attraktiva som första arbetsgivare 
medan redan anställda inom sektorn trivs med sina arbeten. Karlshamn liksom andra 
offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både 
specialister inom nischområden och områden som inte kräver lika mycket kompetens men 
numerären är större.  
 
Rationaliseringskravet på förvaltningen kommer att innebära löpande åtgärder och översyner 
under det kommande året för att frigöra resurser. En översyn av förvaltningens organisation 
kommer att ske för att effektivare hantera större projekt och internt kvalitetsarbete. 
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Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet. Det medför 
mycket arbete med bl. a trädsäkring. Badplatserna påverkas av ökat antal stormar och 
störtregn vilket medför ökad säkring av bryggor, bortspolade sandstränder och ökad 
tångrensning.  
 
Ökat antal besökare i friluftsområdena medför i sin tur ökat skötselbehov på friluftsområden, 
naturslingor och i det nya reservatet. Mätningar har införts på vissa vandringsleder, vilka 
visar på många besökare.  
 
Medborgardialog, mejl, medborgarförslag m.m. ökar arbetsbelastningen på tjänstemännen i 
stor omfattning. Detta medför att arbetsprojekt och arbetsplanering får stå tillbaka. 
 

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 

Styrkor 
 
Lekplatsutredning/plan är genomförd och används som stöd för planering och ombyggnad av 
kommunens lekplatser. 
 
Parkenheten presenterar sin verksamhet på Instagram.  
 
Välutbildad och engagerad personal. 
 
Utvecklingsområden 
Dagens tidinrapporteringssystem för kollektivanställda innebär en rad arbetsmoment som 
kräver mycket resurser. Utvecklingen av ett digitalt rapporteringssystem avseende arbetade 
timmar vore önskvärt. 
  
Fortsätta arbetet med dialogmöten för att få en gemensam kommunsyn, viktigt att rätt person 
gör rätt sak. 
 
Det är viktigt att omtag i framtiden görs gällande gränsdragnings- och checklistor för objekt 
och verksamhetsområden i kommunen så att det på nytt tydliggörs vem som ansvarar för vad 
och var.  
 
Ett samarbete med exempelvis fritidsgårdarna kan inledas för att utforma ett så kallat 
Sportotek där medborgarna kan låna/hyra utrustning som behövs för att kunna prova på 
olika fritidsaktiviteter. 
 
Då spontanidrottandet verkar bli en allt vanligare företeelse i dagens samhälle finns ett behov 
av att utveckla ett sätt att föra statistik kring dessa motionsformer. Detta för att kunna 
försvara/motivera olika satsningar med annat än känslor. En annan viktig aspekt att ta 
hänsyn till och utveckla är hur vi ska locka fler tjejer till spontanidrottsplatserna, vilka 
aktiviteter lockar dem? 
 
En annan utmaning är att få folkhälsoperspektivet att bli en naturlig del av framtida 
kommande kommunala satsningar. Att nästa gång en skola/äldreboende/detaljplan/annat 
byggs och utvecklas ska folkhälsoperspektivet vara något som ingår naturligt. 
 
Nämnden har många spännande investeringsprojekt planerade inför framtiden. För att kunna 
lämna så korrekt uppskattade siffror som möjligt inför budgetarbetet skulle enheten behöva 
ha avsatta medel för kostnadsberäkningar. 
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3. Ekonomisk analys och prognos 
 

  
Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 

Budget-
avvikelse Driftredovisning 

          

Intäkter 28 478 27 934 28 114 -180 

Kostnader -76 655 -78 826 -79 874 1 048 

          

Nettokostnader -48 177 -50 892 -51 760 868 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 

Nämndverksamheten har höga kostnader för ers. förlorad arbetsförtjänst plus att ett högre 
eftersläpande belopp betalats ut 2015. 
 
Parkverksamhet gemensam har högar personalkostnader vid nytt vikariat, plus kostnader för 
personer med särskilt anställningsstöd. 
 
Parker, lekplatser och fritidsområden visar positivt resultat på köp av egna tjänster i form av 
skötsel och egen personal, då mycket arbete har gjorts på årets investeringar.  
 
Naturområden visar negativt resultat på skötsel av naturområden samt reparation och 
underhåll av bilar och maskiner. 
Fritidsadministration har negativ avvikelse pga. rekrytering av fritidschef samt att sedan tillsatt 
fritidschef arbetar 100 % mot budgeterat 50 %.  
 
Fritidsanläggningar/lokaler har lägre intäkter och kostnader för utomhusidrott än budgeterat 
och höga kostnader för inomhusidrott. 
 
Badanläggningar har högre intäkter än budgeterat. 
 
Båthamnarna har positiv avvikelse pga. högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. 
 
Övrig fritidsverksamhet har lägre kostnader för perioden för samtliga verksamheter utom 
fritidsfiske.  
 
Föreningsbidrag har positiv avvikelse på föreningsbidrag och skötsel av Kastellet.  
 
Mycket fokus har lagts på ekonomin och enheterna har arbetat aktivt för att budgeten ska 
hållas. 
 
Investeringsredovisning 
Fritidsnämnden har under 2015 förbrukat -18 676 tkr av -24 499 tkr.  
 
Helårsavvikelsen är 5 823 tkr. Störst avvikelse på maskiner som är beställda men ej levererade 
samt förseningar. 
 
-5 795 tkr begärs i Ö/U hantering 2015. 
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Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per 
invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

-1 350 -1 469 -1 462 -1 526 -1 598 

Väggabadet totalt antal 
badande 

60 883 139 345 135 248 135 043 130 769 

Gräsyta, kvm 1 065 200 1 068 000 1 070 900 1 071 925 1 071 400 

Bruttokostnad/lekplats -29 111 -32 311 -34 539 -38 220 -34 424 

Bellevueparken, antal 
arrangemang 

212 170 180 234 265 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  
Nämndsmål: Kommuninvånare och besökare känner sig trygga i nämndens parker och anläggningar  
Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Säkra parker och 
anläggningar 
 

De beslutade 
säkerhetskon
trollerna är 
utförda 
 

100 % H 
 
 
D 

Säkerhetskontroller av Naturbaden är 
formaliserade och till 100 % utförda. 
 
Oklarheter om vad som ska återrapporteras till 
nämnden 
 

Kommuninvånare och 
besökare är 
trygga/mycket trygga 
med sin upplevelse 

XX % av 
kommunin-
vånarna 
upplever att 
de känner sig 
trygga 

 E 
 
 
 
 
H 
 
 
E 
 
E 

Parkenkät inte gjord under 2015. Enheten 
valde att avvakta till 2016 då SKL gör 
”traditionell” enkät. 
 
Fritid: 
Enkätundersökning utförd på Väggabadet, ej 
redovisad för nämnden. 
 
Uppdaterad gränsdragningslista,  
 
kravspecifikation för interna tjänster 
 

 

Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Delaktighet i samhället inom fritidsnämndens område 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Delaktighet i samhället 
inom fritidsnämndens 
område 
 

Att checklista 
finns och 
används till 
100 % 
 

 E Utforma checklista vid ny- eller ombyggnad för 

tillgänglighet för olika grupper inom 

fritidsenhetens område 

 

Upplevelse från olika 
grupper 
 

Mäts genom 
enkät 2015 
 

 H Hämta in synpunkter från olika grupper vid 
planering av ny- eller ombyggnad av 
anläggningar. Dialog med 
pensionärsföreningar har skett inför flytt och 
nybyggnation av boulebana vid Vägga IP. 
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Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 
 
Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser  
Nämndsmål: Barn och unga berikas genom idrotts- och naturupplevelser inom fritidsnämndens område. 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Barn och unga erbjuds 
varierande idrotts- och 
naturupplevelser i 
ändamålsenliga 
anläggningar och 
miljöer 
 

10 riktade 
aktiviteter 
ska erbjudas 
gentemot 
barn och 
unga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta på 
gångvägar 
och stigar i 
Stärnöreserv
atet 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

H 
 
H 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
D 

Uppskattad familjedag på Stärnö.  
 
Föreningsringen pågår med 12 olika 
föreningsaktiviteter där ca 200 ungdomar 
deltar. Prova-på dagar kommer att 
genomföras under hösten för skolungdomar. 
Träffpunkt Annexet pågår. Medarrangör i 
Skatecamp. 
 
Prova-på dagarna i samarbete med 
utbildningsförvaltningen/fritidsgårdarna Har 
ej genomförts då utbildningsförvaltningen gått 
fram med detta som en besparingsåtgärd 2015. 
 
 
Efterfrågad naturkarta tas fram i samarbete 
med Länsstyrelsen, som tillverkar materialet. 
 

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av 
kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Medborgare och besökare trivs och använder kommunens idrottsmiljöer 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Nyttjar ändamålsenliga 
och anpassade 
anläggningar och 
lokaler 

XX % 
nyttjandegra
d på våra 
idrottsanlägg
ningar 
 

 E Målnivå ej framtagen 

 

Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare  
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal timmar som görs 
av timavlönade under 
året 

Minskning 
38 289 tim år 
2014 (SHBF) 

32 294 tim 
(SHBF) 

H Semestervikarier har månadsanställts. 
Pooltjänster har inrättats inom Kostservice för 
att minska timanställningar. 

Sjukfrånvaron Minskning till 
2013 års nivå 

12,0 
(FN) 

H 2013: 17,2 dagar (FN) 

Personalomsättning – Minst fyra år 38,5 % E  
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chefer som chef i 
samma enhet 

(SHBF) 

Flexibla 
arbetstidslösningar 

Tre 
pilotprojekt 
startas/testas 

0 pilotprojekt 
(SHBF) 

E Inga pilotprojekt har startats inom 
fritidsnämndens verksamheter. 

 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt  
Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt 
 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatore
r 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Ekonomi 
1. Prognossäkerhet 
driftkostnader, 
nämndernas 
verksamhet 
(årsresultat i 
förhållande mot maj 
månads prognos)  
 

100 % Prognosavvi
kelse +868 
tkr 

E  

2. Budgetavvikelse 
nämndernas 
investeringar  
 

+-10 % +5 823 tkr 
24 % 

E  

Upphandling 
3. Avtalstrohet – inköp 
sker på rätt avtal  
 

80 % 68 % 
(SHBF) 

E  

4. Inköp av varor och 
tjänster som 
sammantaget 
överstiger gränsen för 
direktupphandling ska 
ha konkurrensutsatts  
 

100 %  E  

Personal 
5. Andel av 
chefspositioner som 
innehas av 
kvinnor/män  
 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

38 % 
kvinnor 
62 % män 
(SHBF) 

  

6. Andel av 
chefspositioner som 
innehas av 
utrikesfödda  
 

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

  Det har inte gått att få fram uppgifter för att 
svara på detta. 

     
 

5. Intern kontroll 2015 
I bilaga redovisar nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015. 
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6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 
Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 
 Rapport

erande 
Nämnd: 

KF 
Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kultur- och naturupplevelser 

Antal gästnätter i gästhamnarna, st  6.482 st + 5 % -5,2 %   

 

Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 Rapp

orter
ande 
Näm
nd: 

KF 
Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

Sjukfrånvaro dagar/anställd  Ännu ej 
känt 

Samma 
nivå som 

2013 

12,0   

Andel chefer som stannar minst fyra år i samma enhet.   Nytt 
mått, 

undersö
k-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn 

38,5 % 
(SHBF) 

  

 Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

 - 85 %    

 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos) 

 Ännu ej 
känt 

100 % +868 tkr   

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  Ännu ej 
känt 

80 % 68 % 
(SHBF) 

  

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt  - 100 % 100 %   
Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män  Ännu ej 

känt 
Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

38 % 
kvinnor 
62 % män 

(SHBF) 

  

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

Det har 
inte gått 

att få fram 
uppgifter 

för att 
svara på 

detta. 
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Resultatrapport Tekniska nämnden bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: Tekniska nämnden  
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

 

 Trafikenhet 

 Gatuenhet 

 Kostservice 

 Driftservice 

 Fastighetsservice inkl mark-och 
skogsförvaltning 

 Städservice 

 Sotningstjänst 

 VA-enhet 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och 
en attraktiv och hållbar livsmiljö 
1. Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny 
reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
2. Utbyggnadsplan landsbygd följer VA-planen och den ledningssträcka som står 
närmast i tid är VA mellan Matvik och Hällaryd. 
3. Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen beräknas vara 
klar våren 2016. 
4. Gatuenheten har tagit fram en strategi för funktionsbelysning. 
5. Årets pågående/avslutade fastighetsprojekt är nybyggnad Stenbackanavet, 
renovering labbsalar Väggaskolan, paviljong Gullbergslyckans förskola, utbyggnad 
Möllegårdens skola, ventilation Väggahallen, byggnation carport och garage Vägga IP. 
6. Sotningstjänsten ligger väl i fas både vad gäller rengöring (sotning) samt 
brandskyddskontroller och andel anmärkningar minskar. 
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 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
1. Sjukfrånvaron har minskat 2015 i jämförelse med 2013 och 2014.  
2. Antal timmar som görs av timavlönade har minskat 2015 i jämförelse med 2014. 
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 
1. Den ekologiska andelen inköpta livsmedel inom Kostservice är 26,9 % 2015.
  

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet, byggt 1969, och det finns ett stort 
upprustningsbehov inom en snar framtid. Idag uppfyller verket inte Livsmedelsverket 
kriterier gällande säkerhetsbarriärer och flertalet brister finns i arbetsmiljön. Reservkraft och 
reservvattentäkt saknas. 
 
Planarbetet för att bygga ett nytt vattenverk i Froarp har påbörjats och diskussioner förs med 
markägare angående markköp. Reservvattenutredning är påbörjad och huvudalternativet är 
Mörrumsån. 
 
Nuvarande kontors- och omklädningslokaler i Tubbaryd rymmer inte nuvarande verksamhet 
eller uppfyller dagens krav på arbetsmiljö. Det är av stor vikt att åtgärda bristerna i 
arbetsmiljön som påtalats av både personal och enhetschefer. Under våren har förvaltningen 
gjort omfattande insatser för att säkerställa en rimlig arbetsmiljö. En beredskap finns för 
åtgärder i det fall arbetsmiljön snabbt skulle försämras.   
 
Östralycke kök har åtgärdats i två etapper, efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst, 
för att få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet slog ner på sju punkter och godkänner samtliga 
åtgärder enligt rapport 2015-05-26. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är 
avgörande för en fortsatt verksamhet.  
 
Det finns en plan för hur KABO ska bedriva visionsprocessen tillsammans med Kostservice, 
Fastighetsservice, OMSF och UTBF. Skisserna till vagnhallen som ska byggas till 
Stenbacknavets kök är färdiga och ritas av arkitekt 2016. Planering för hur Kostservice ska 
kunna laga alla portioner under ombyggnationen av Östralycke kök har påbörjats. 
 
Utmaning 1. 
Ny reservvattentäkt och nytt 
vattenverk 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Reservvattenutredning är påbörjad. 
 
KS beslutade 2014-11-18 § 265 att ge klartecken för 
projektering av ett nytt vattenverk vid Långasjön. 
 
Planarbetet för att bygga ett nytt vattenverk i Froarp har 
påbörjats och diskussioner förs med markägare angående 
markköp. 
 

Utmaning 2. 
Tubbarydsanläggningen 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Under våren har förvaltningen gjort omfattande insatser för 
att säkerställa en rimlig arbetsmiljö. KF beslutade 2015-09-07 
§ 107 om investeringsmedel till nybyggnation och projektet 
beräknas vara färdigställt 2018. En beredskap finns för 
åtgärder i det fall arbetsmiljön snabbt skulle försämras.   
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Utmaning 3. 
Östralycke kök 

Så hanterar vi utmaningen  
KF beslutade 2015-11-02 § 189 att KABO genomför en 
ombyggnad och upprustning av restaurangdel på Östralycke i 
Asarum till en beräknad investeringsutgift på 15 mnkr.  
 
Det finns en plan för hur KABO ska bedriva visionsprocessen 
tillsammans med Kostservice, Fastighetsservice, OMSF och 
UTBF. 
 
Skisserna till vagnhallen som ska byggas till Stenbacknavets 
kök är färdiga och ritas av arkitekt 2016.  
 
Planering för hur Kostservice ska kunna laga alla portioner 
under ombyggnationen av Östralycke kök har påbörjats. 
 

Nämndens framgångar  
KS beslutade 2014-11-18 § 265 att ge klartecken för projektering av ett nytt vattenverk vid 
Långasjön. 
 
Arbetet med projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny 
reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
 
KF beslutade 2015-09-07 § 107 om investeringsmedel till nybyggnation av kontors- och 
omklädningslokaler i Tubbaryd och projektet beräknas vara färdigställt 2018. 
 
KF beslutade 2015-11-02 § 189 att KABO genomför en ombyggnad och upprustning av 
restaurangdel på Östralycke i Asarum till en beräknad investeringsutgift på 15 mnkr.  
 

 

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer enligt SKL:s prognoser att utvecklas 
negativt de närmaste åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att resurser behöver 
frigöras genom att arbeta smartare och mer effektivt i alla verksamheter. Det kan innebära 
nya tekniska lösningar, arbetsmetoder och organisationsmodeller. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet när det 
gäller stadsplanering och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering 
och behov reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven för VA kraftigt de närmaste 
åren. 

 
Det finns ett ökad efterfrågan inom både för omsorg och skola/förskola i takt med en ökad 
inflyttning och förändrade demografiska förutsättningar. Här har samtliga förvaltningar ett 
omfattande arbete framför sig för att bidra till att möta dessa behov. Detta innebär bl a att 
verksamheternas lokalbehov ökar kraftigt.  
 
Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot ökad rörlighet och brist inom vissa 
yrkeskategorier. Kommunerna är generellt inte särskilt attraktiva som första arbetsgivare 
medan redan anställda inom sektorn trivs med sina arbeten. Karlshamn liksom andra 
offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både 
specialister inom nischområden och områden som inte kräver lika mycket kompetens men 
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numerären är större. Detta är en kritisk faktor för flera av förvaltningens verksamheter och vi 
ser redan att andra aktörer på marknaden lockar med villkor som kommunen i dagsläget har 
svårt att konkurrera med. 
 

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Styrkor 
Personalen har hög ambitionsnivå, kompetens samt professionalism och verksamheterna 
bedrivs med god kvalitet. 
 
Idag har Sotningstjänsten 3 st som är utbildade brandskyddskontrollanter och för några år 
sedan var det bara 1 st utbildad.  
 
Gatuenheten har tagit fram en strategi för funktionsbelysning i Karlshamns kommun. 
 
Tekniska nämnden har en hög avtalstrohet och inköp via e-handel är sedan många år 
implementerat inom Kostservice. 
 
Utvecklingsområden 
En översyn av förvaltningens organisation kommer att ske för att effektivare hantera större 
projekt och internt kvalitetsarbete. 
 
Förvaltningen behöver i samarbete med ”beställande” förvaltningar ta fram underlag som 
reglerar kvalitet, ambitionsnivå och kostnader för en effektivare styrning av samtliga 
serviceverksamheter. 
 
Allt fler marknadsför sina kommuner med en bra kostorganisation. Mat är trendigt och mat i 
offentlig sektor diskuteras allt mer i media och intresserar i stort sett alla åldrar. Fokus ligger 
på klimatfrågor, kvalité på råvaror, näringsinnehåll, valbarhet, att laga mat från grunden och 
att allt ska lagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt. Här måste Karlshamns 
kommun ha en tydlig vision. 
 
Kostservice måste successivt öka standarden i flertalet kök för att möta kraven enligt 
lagstiftning. 
 
En uppdatering av vattenförsörjningsplanen behöver tas fram för att säkra dricksvatten-
försörjningen. 
 
Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 
överföringsledning. På Sternö avloppsreningsverk behövs åtgärder för hårdare kvävekrav och 
belastning. 
 
Spillvattenförsörjning på landsbygden efterfrågas allt mer. Prioriterade områden för 
utbyggnad presenteras i VA-planen där 27 åtgärder tagits fram som motsvarar de nuvarande 
VA-anläggningarnas behov. 
 
Beläggningsutredning för kommunens gator och vägar kommer att beställs 2016. 
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3. Ekonomisk analys och prognos 
 
Tekniska nämnden exkl VA-enheten 
 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 286 708 280 581 275 845 4 736 
Kostnader -372 109 -353 160 -350 956 -2 204 
     
Nettokostnader -85 401 -72 579 -75 111 2 532 

      

Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Gatuenheten redovisar lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat p g a två milda 
vintrar.  
 
Fastighetsservice redovisar överskott på fjärrvärmekostnader p g a lägre värmeförbrukning än 
normalår. 
 
Sotningstjänstens plusresultat på 205 tkr 2015 har bokats om till verksamhetens balanskonto. 
 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad -57 970 -60 977 -64 390 -85 401 -75 111 
Nettoinvesteringar -94 160 -74 173 -117 210 -64 333 -38 011 
Antal invånare den 1 
november 

31 205 31 088 31 233 31 573 31 826 

Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 

-1 858 -1 961 -2 062 -2 705 -2 360 

 
VA-enheten 
 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015  Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 76 144 78 017 75 699 2 318 
Kostnader -76 402 -77 311 -75 699 -1 612 
     
Nettokostnader -258 706 0 706 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Va-enheten redovisar överskott p g a vakanta tjänster. 

 
Verksamhetsmått Bokslut 

2011 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 

Nettoinvesteringar -5 077 -6 610 -8 960 -16 858 -17 917 
Antal klagomål på 
dricksvattenkvalitet (st) 

14 11 18 12 13 

 

I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 5 mnkr) 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Bibehålla god kvalitet av vatten och avlopp för Karlshamns kommuns invånare och 
företagare. Kontinuerligt värderar och omprövar kommunens vatten- och avloppsanläggningar för att 
säkerställa framtida försörjning. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Anmärkning på 
vattenkvalitet 

0 anmärk-
ningar 

3 anmärk-
ningar 

D Egenkontroll. Vid anmärkning har omprov bedömts 
tjänligt. 

Bräddning 0 mekaniska 
bräddningar 

4 mekaniska 
bräddningar 

E Information till boende och industrier kopplade till 
pumpstationer. Övervakningssystem och skärande 
pumphjul har installerats vid prioriterade 
pumpstationer. 

Uppdaterad VA-plan Uppdatering 
till TN i mars 

Uppdatering 
till TN i juni 

D Arbetet med VA-planen följs. Tidsplanen behöver 
revideras. 

VA-plan och översiktsplan 
samt att mark-
försörjningsstrategi är 
synkroniserad 

Målet skall 
uppfyllas 
under 2015 

Målet ej 
uppfyllt 

E Synkroniseringen behöver förbättras. 

 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Vägar och gator ska vara säkra och trygga för kommuninvånarna. Vägar och gator som är 
tillgängliga för alla. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Användare av GC-vägar Mätning av 
utvalda GC-
vägar 2015 

- H Arbetet fortsätter med analys av värden för att sätta 
målnivå 2016. 

Belysning 5-6 dagar efter 
felanmälan avseende 
prioriterade gator/vägar 
är avhjälpta 

80 % 
 

100 % H Att fortsätta genomlysa med KEABs uppdrag åt 
gatuenheten med avseende på belysning.  

Snödjup 3 och 10 cm 80 % 
 

100 % H  

Genomfört prioriterade 
tillgänglighets-
förbättringar utifrån 
tillgänglighetsutredningen 

100 % 
 

10 % D Tillgänglighetsförbättringar genomförs inte enligt 
prio 2 i investeringsbudgeten 2015. Dock har vissa 
tillgänglighetsanpassningsåtgärder genomförts i 
samband med beläggningsåtgärder.  

Nöjd medborgarindex -
Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning 
som genomförs vartannat 
år) 

61 - - Kommunen har anmält sig till medborgar-
undersökning våren 2016. 

 
 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Kommunen ska bibehålla och utveckla en hög trafiksäkerhet och tillgänglighet för alla 
trafikanter 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal skador i trafiken på 
kommunens gator och 
vägar (inrapporterade 
olyckor till polis och 
sjukvård) 

-1 % 2005: 74 
2006:89 
2007:71 
2008:70 
2009:64 
2010:100 
2011:82 

E Svårt att analysera en begränsad nummerserie där 
slumpen har en stor påverkan för individuella 
händelser. För tillfället går det inte att utläsa en trend. 
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2012:78 
2013:65 
2014:76 

 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Säkerställa ändamålsenliga lokaler utifrån hyresgästernas behov och kommunen som 
helhet. Möta hyresgästernas framtida behov av ändamålsenliga lokaler. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Anmälda fel 
 

100 % av de 
beslutade 
kontrollerna är 
utförda 

100 % H Letar efter ett webbaserat system till felanmälningar.  

Kundundersökning 80 % av 
hyresgästerna 
upplever att de 
känner sig 
trygga 

- - Mätning av 2015 års verksamhet sker genom 
kundenkäter våren 2016. 

Yteffektivitet Mätning 2015 - - Ej utfört 
 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Öka säkerheten i fastigheter med eldstäder, rökkanaler samt imkanaler i storkök/ 
restauranger 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel anmärkningar på 
skorsten, eldstad samt 
imkanaler vid 
brandskyddskontroller 

8 % (10 % år 
2013 och 9 % 
år 2014) 

7 % H Sotningstjänsten har redovisat uppgifterna till 
Räddningstjänsten som rapporterar vidare till 
Länsstyrelsen. 
 

Antal genomförda 
brandskyddskontroller 

Hålla 
intervallerna 
på 3 år och 6 år 

Intervall-
erna 
(fristerna) 
hålls 

H Sotningstjänsten har redovisat uppgifterna till 
Räddningstjänsten som rapporterar vidare till 
Länsstyrelsen. 
 

 

Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Bedriva kostnadseffektiv städverksamhet. Kommunens verksamheter städas med 
ändamålsenlig kvalitet. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Kronor/kvm 
 

Komplettera 
med 
kvarvarande ej 
inventerade 
objekt 

- D Mätningarna kommer att slutföras kvartal 1 2016 
 

Kvalitetskontroller Löpande 
kvalitets-
kontroller 
enligt INSTA 
800 förenklad 
variant 

100 % H Kvalitetskontroller genomförs fortlöpande 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och  
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ekologiskt 
Nämndsmål: Näringsrika och säkra måltider som uppskattas av matgästerna, samma förutsättningar för 
dem med specialkost. Matgästerna erbjuds valfrihet vid måltidssituationen. Öka andelen inköpta 
ekologiska livsmedel. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Brukarundersökning 
 

Årlig enkät 
inom skola, 
mat-
distribution 
och särskilda 
boenden 

Brukarunder
sökning inom 
äldreomsorg
är genomförd 
(ej inom 
skola)  

D Måltiden ingår som en mätning i omsorgens 
nationella brukarundersökning, vilken Kostservice 
ska tar del av. Det har inte skett någon samverkan 
kring enkätundersökning inom skola. 
 
 

Antal valbara måltider  Dagligen minst 
2 st i skola och 
äldreomsorg 

Skola och 
hemtjänst 
har minst 2 
rätter att 
välja mellan 
dagligen (ej 
särskilt 
boende) 

D Införandet av 2-rätters i särskilt boende kommer inte 
ske förrän efter ombyggnationen av Östralycke kök 
och köket åter är i bruk. 
 

Andel inköpta ekologiska 
livsmedel 

25 % 26,9 % H Kostservice har bytt artiklar löpande i anbuden för 
livsmedel, följt marknadens utveckling samt anpassat 
matsedlar och KRAV-listor efter säsong. 

 

Förvaltningsgemensamma 
 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare  

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal timmar som görs av 
timavlönade under året  

Minskning 
38 289 tim år 
2014 (SHBF) 

32 294 tim 
(SHBF) 

H Semestervikarier har månadsanställts. Pooltjänster 
har inrättats inom Kostservice för att minska 
timanställningar. 

Sjukfrånvaron Minskning till 
2013 års nivå 
21,1 dagar 
(SHBF) 
22,2 dagar 
(TN) 

19,1 dagar 
(SHBF) 
20,5 dagar 
(TN) 

H Långtidssjukskrivningarna har minskat p g a flertalet 
avslutade rehabiliteringar.  

Personalomsättning – 
chefer  
 

Minst fyra år 
som chef i 
samma enhet  

38,5 % 
(SHBF) 

E Egen uppsägning 23 %, nyinrättad tjänst 15,4 %, 
pension 7,7 %, vakant tjänst sedan länge 7,7 % och 
annan avgångsorsak 7,7 %. 

Flexibla 
arbetstidslösningar 

Tre 
pilotprojekt 
startas/testas 

0 pilotprojekt 
(SHBF) 

E Inget pilotprojekt inom SHBF 2015. 

 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Prognossäkerhet 
driftkostnader, 
nämndernas verksamhet 
(årsresultat i förhållande 
mot maj månads prognos)  
 

100 % Prognos-
avvikelse 
+2 532 tkr 
(TN exkl VA) 
+706 tkr 
(VA) 

E Prognossäkerhet 100 % är ej uppfyllt, men prognos- 
avvikelsen är inte stor i förhållande till 
driftbudgetens bruttoomslutning.  

Budgetavvikelse 
nämndernas investeringar  
 

+-10 % +14 % (TN 
exkl VA) 
+31 % (VA) 

E Budgetavvikelse TN exkl VA beror på långa 
leveranstider, tilläggsarbeten och myndighetsbeslut 
som förlänger projekttider. 
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Budgetavvikelse VA beror på myndighetsbeslut, 
överklagan från fastighetsägare, markköp samt 
fastighetsbildning som förlänger projekttider. 

Avtalstrohet – inköp sker 
på rätt avtal  
 

80 %  
 

68 % (SHBF) E Avtalstroheten i kommuns uppföljningssystem Inyett 
inkluderar inte upphandlade beställningar.  
 
En projektledare för E-handel har anställts på 
upphandlingsenheten.  

Inköp av varor och 
tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för 
direktupphandlingar ska 
konkurrensutsättas  

100 % LOU 98 % 
LUF 94 % 

E Uppföljningen avser period sep 2014 – aug 2015 
 
 

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
kvinnor/män  

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

38 % kvinnor 
(5 st) och 62 
% män (8 st) 

- Det finns ingen beslutad målnivå för 2015.  

Andel av chefspositioner 
som innehas av 
utrikesfödda  

Målnivå sätts 
när 2014 är 
känt 

- - Det går inte att få fram uppgifter för att mäta detta 
utfall. 
 

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll 2015 i bifogad mall.  
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 

 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 
Nämnd: 
BUS 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande:  
Tobias Folkesson 

Förvaltningschef:  
Patrik Håkansson 

 

1. Inledning 
 

1.1 Nämndens Verksamhetsområden 
 

● Förskola 
● Förskoleklass 
● Grundskola 
● Grundsärskola 
● Fritidshem 

● Fritidsgårdar 
● Musikskola 
● Natur- och kulturskola 

 
 

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

● Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Trots begränsade medel för kompetensutveckling, erbjuds verksamheterna en 
basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en viktig 
beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i undervisningen. 
 
Projektmedel har sökts och erhållits för projekt kring entreprenöriella lärprocesser, 
digitala lärmiljöer, interkulturella möten och omvärldsorientering på 
Österslättsskolan. 
 
Prästslättsskolan har sökt och beviljats medel för projekt som handlar om 
inkludering. 
 
Värdegrundsarbete med inriktning mot normkritiskt tänkande på Hällaryds skola och 
Sternöskolan (bokcirkel för all personal runt boken I normens öga: metoder för en 
normbrytande undervisning). 
 
Året inleddes med föreläsning/kompetensutveckling med John Steinberg, författare 
till boken ”Att vända en klass: Från oro till fokus” för personal i grundskola, 
förskoleklass och fritidshem. 
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● Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Brett deltagande i Skolverkets satsningar, Läslyftet och Matematiklyftet. 

 
Därutöver har flera skolor nyskapande insatser på gång. Ett urval: 

● Fortsatt inkludering av grundsärskolans elever i grundskolan på Stenbackanavet. 
● Utvecklingsarbete i rektorsgruppen kring resultatanalys (3-årscykel) 
● Utvecklingsarbete i rektorsgruppen kring inkluderande arbetssätt (3-årscykel) 
● Pilotprojekt kring tematiska arbetssätt, ämnesintegration och utvecklingsdialog 

på Stenbackaskolan 
● Fortsatt arbete med ”Totalskola” på Norrevångskolan. 
● Projekt kring framgångsfaktorer i undervisningen på Mörrums skola. 
● Projekt kring kollegahandledning på Möllegårdens skola. 
● Pilotprojekt kring nya former för föräldrasamverkan, Klockebacksskolan. 

 
● Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 

 
Kulturaktiviteter i grundskolan i samverkan med Karlshamns kommuns kultur- och 
biblioteksenhet (Kultur Karlshamn). 
  
Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd 
(programmet för Skapande skola). 

● Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 
Fortsatt planering för införande av 1-1-satsning i grundskolan. 
  
Utbildningsförvaltningen deltar i arbetet för att implementera ett lednings-
/styrsystem i kommunen (Kompass Karlshamn). 

 
● En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet 
med Skollagens 4 kap och Skolverkets allmänna råd. Det innebär att styrningen av 
nämndens verksamhet grundar sig på faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, 
resultat av brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar. 
  
Med bred förankring i rektorsgruppen har beslut fattats att delta i Skolverkets 
statsbidragsfinansierade fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- 
och mellanstadium omfattas i ett första skede. Cirka 60 pedagoger kommer att 
omfattas av Matematiklyftet. 

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
 
 
 
 
 
 

Utmaning 1. 
Ökat antal barn med behov 
av extra anpassningar och 
stöd. 

Så hanterar vi utmaningen: 

●    Intern basutbildning i neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Utbildning för rektorer är 
genomförd. Utbildning för pedagoger påbörjad. 
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●    Utvecklingsarbete kring ny modell för 
resursfördelning till grundskola, förskoleklass och 
fritidshem. Påbörjat. 

●    Omorganisation av grundskolans elevhälsa. 
Genomförd höst 2015. 

●     Projekt kring inkluderande undervisning. 
Prästslättsskolan, med stöd av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Påbörjat. Projektet löper 1 år. 

●    Rektorsprogrammet för nyrekryterade rektorer och 
förskolechefer. Sker löpande. 

 
Utmaning 2. 
Den psykosociala 
arbetsmiljön i företrädesvis 
förskola och grundskola. Hög 
andel spänt arbete (hög 
arbetsbelastning och låg 
kontroll). Minskad 
personalresurs i förskolan 
innebär mer ensamarbete 
och minskad trygghet. 
(Därtill råder brist på 
utbildad 
barnomsorgspersonal samt 
lärare. Se utmaning 5) 

Så hanterar vi utmaningen  

●    Fortsatt uppföljning av resultat av hälso- och 
arbetsmiljöenkät (AHA). Löpande arbete. 

●    Fortsatt utvecklingsarbete inom den centrala 
förvaltningen kring grundläggande processer (ledning 
och styrning, ekonomi, information/kommunikation, 
ärendehantering till nämnd m m). 

●    Fortsatt utvecklingsarbete inom den centrala 
förvaltningen kring roller och funktioner. 

●    Översyn och förändring av ledningsorganisation 
utifrån kartläggning av förutsättningar för det 
pedagogiska ledarskapet och arbetstidsmätning. 
Tillsättning av ny förvaltningschef och 
ledningsorganisation. 

●    Försöksverksamhet kring modell för bemanning vid t 
ex sjukfrånvaro inom förskola och skola. Projektavslut 
februari 2016. 

 

Utmaning 3. 
Ökat antal nyanlända barn 
och elever. 
  

Så hanterar vi utmaningen 

●     Utökning av förberedelseklasser för nyanlända. 

●     Deltagande i Skolverkets utbildning för rektorer och 
pedagoger om nyanlända elevers villkor, lärande och 
resultat. Pågående. 

●     Brobyggarverksamhet. Pågående. Organisation ska 
utvärderas under läsåret. 

●     Omvärldsbevakning samt dialog inom kommunen 
gällande fördelning av resurser för 
asylsökande/nyanlända. Pågående. 

●   En ansökan är beviljad från Skolverket gällande 
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entreprenöriellt lärande, interkulturella möten och 
omvärldsorientering. Projektavslut juni 2016. 

  

Utmaning 4 
Kompetensförsörjning. 
Svårighet att nå upp till 
skärpta lagkrav om 
lärarbehörigheter i 
grundskola. Svårighet att 
rekrytera behöriga 
förskollärare i enlighet med 
nämndsbeslut. Svårighet att 
lösa vikariebehov i främst 
förskola. Behov av 
specialpedagogisk resurs för 
handledning i förskola. 
Behov av 
kompetensutveckling för att 
kunna möta barn och elever i 
behov av extra anpassningar 
och stöd, barn och elever 
med annat modersmål än 
svenska, särskilt begåvade 
barn och elever m m.  

Så hanterar vi utmaningen 

●     Framtagning av plan för kompetensutveckling. 

●     Uppföljning och analys av behörighetssituationen i 
samtliga skolämnen. Genomförd i 7-9. Kartläggning åk 
1-6 pågår. 

●     Försöksverksamhet kring modell för bemanning vid t 
ex sjukfrånvaro inom förskola och skola. Projektavslut 
februari 2016. 

●     Fortbildning i specialpedagogisk kompetens med 
inriktning mot utvecklingsstörning för att säkerställa 
kompetensförsörjning i särskola. Avslutas juni 2016. 

Utmaning 5 
Att planera för en långsiktigt 
hållbar ekonomi och 
organisation i ett läge med 
snabba demografiska 
svängningar och stor 
osäkerhet (migration, barns 
och elevers behov av extra 
anpassningar och stöd, 
konkurrens från fristående 
verksamheter etc). 
Enhetschefer vittnar i 
resultatrapport om 
utmaningar i den fysiska 
miljön – brist på lokaler, t ex 
grupprum, ej ändamålsenliga 
lokaler, t ex 
“lägenhetsförskolor”, 
undermålig teknik för 
digitala hjälpmedel, små och 
utspridda enheter, 
begränsade medel för 
pedagogiskt material m m. 

Så hanterar vi utmaningen 

●    Lokalutredning är genomförd, men nya 
befolkningsprognoser - och stora osäkerheter i 
prognoserna - medför behov av att aktualisera 
lokalfrågan återigen. 

●     Rollbesättning, fysisk planering (lokaler, investeringar, 
trafikfrågor etc). 

●     Planering i samråd med 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning, 
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning 
och avdelningen för tillväxt och utveckling. 
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Demokratisk kompetens – etiska förhållningssätt, värdegrundsarbete. 
  
Inkludering. Lärmiljöer utformas för att passa den naturliga variation som finns bland alla 
människor. Ökande behov av anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd. 
  
Migration och integration. 
  
Personalförsörjning och personalutveckling. Professionsutveckling och kollegialt lärande. 
Attrahera legitimerade lärare. 
  
Digitalt lärande. Barn och elever lär sig kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära med 
hjälp av modern teknik. 
  
Jämställdhet och likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck. 
  
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Förskolan och skolan ska stimulera barns och 
elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. 
 
 
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
Skollagens 4 kap och Skolverkets allmänna råd. Det innebär att styrningen av nämndens 
verksamhet grundar sig på faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, resultat av 
brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar. Kompass Karlshamn 
implementeras i verksamheterna på samtliga nivåer och integreras med det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
  
De resultatdialog som genomförts visar att nämndens prioriterade utvecklingsområden 
överlag är kända och levande i verksamheterna, men att ett fortsatt arbete kring dessa måste 
fortgå. De utvecklingsinsatser som redovisas, t ex föreläsningar, litteraturstudier, 
handledning/kollegial stöttning, är tydligt inriktade mot de utvecklingsområden som 
identifierats i analyser på arbetslags-, enhets- och verksamhets- och huvudmannanivå, och väl 
förankrade i forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet följs upp vid t ex chefsmöten, 
arbetsplatsträffar, veckomöten och medarbetar- och lönesamtal. 
  
Förvaltningen kan, trots begränsade medel för kompetensutveckling, erbjuda 
verksamheterna en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en 
viktig beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i undervisningen. 
  
Med bred förankring i rektorsgruppen har beslut fattats att delta i Skolverkets 
statsbidragsfinansierade fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- och 
mellanstadium omfattas i ett första skede. Cirka 60 pedagoger kommer att omfattas av 
Matematiklyftet. 
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3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 45 475 52 899 42 481 10 419 
Kostnader -545 550 -578 645 -568 424 -10 221 
     
Nettokostnader -500 075 -525 593 -525 943 198 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Nämndens totala budget uppgick år 2015 till 525 943 tkr. Resultatet för 2015 innebär en 
positiv budgetavvikelse på 198 tkr vilket motsvarar 0,04 %.  

Barnomsorgen har erhållit ökade intäkter för förskolans verksamhet från Skolverket och 
Migrationsverket än vad som var budgeterat. Även de interkommunala ersättningarna och 
barnomsorgintäkterna har blivit större än budgeterad intäkt. Kostnad för personal inom 
förskola uppvisar ett mindre positivt resultat och personalkostnaden för fritidshem uppvisar 

ett negativt resultat. Personalbudgeten för pedagogiska omsorg uppvisar ett överskott i 
enlighet med anpassningsåtgärderna under 2015.   

I grundskolan har elevantalet ökat från januari till december med 125 stycken under 2015 i 
de kommunala skolorna. Detta har medfört att kostnaderna för undervisning, 

förberedelseklass, modersmål och studiehandledning har ökat. 

Verksamheterna Ire och fritidsgårdar uppvisar ett positivt resultat i enlighet med 
anpassningsåtgärderna för 2015. Musikskolan samt särskolan ligger enligt budget. 

 

I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 5 mnkr) 
 

Verksamhetsmått  2011 2012 2013 2014 2015 
Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 

14 564 14 856 15 308 15 839 16 513 

Nettokostnad per elev i 
förskoleklass och grundskola 

83 600 85 300 89 500 89 886 91 520 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 
Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt  
Nämndsmål: Alla barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt i BUS-nämndens 
verksamheter 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Föräldrars nöjdhet 
med kommunens 
förskola (KF): 
Enkätsvar, 
vårdnadshavare, Jag 

Första 
mätningen 
2015. 
Målnivå 
sätts för 

93% - Grundläggande processer (förvaltning) 
● Budgetprocessen - påbörjat. 
● Ärendeprocessen - påbörjat. Hanteringen av 

nämndsärenden sker nu helt digitalt, i 
Ephorte. Handläggare fasas in i systemet. 

● Fysisk planering och investeringar - 
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kan rekommendera 
mitt 
barns förskola, andel 
som svarat 
“Stämmer helt och 
hållet“ 
eller “Stämmer 
ganska bra” 

2016. påbörjat. En tjänst som 
verksamhetssamordnare har tillsatts för att 
samordna och stödja verksamheten gällande 
internservice, fastighetsfrågor, brandskydd, 
vissa säkerhetsfrågor m m. 

● Information och kommunikation. Påbörjat. 
Rektorsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp 
för att utarbeta en enhetlig 
kommunikationsstruktur.  

● Ledning och styrning. En ny förvaltningschef 
har rekryterats. Arbetet med att formera en 
ny ledningsorganisation är påbörjat. Ett 
utvecklingsarbete kring effektiv 
mötesstruktur är påbörjat. 

● Huvudmannens plan för 
kompetensutveckling enligt Skollagen 2 kap 
34 §. Påbörjat. Kartläggning och analys av 
lärarbehörigheter i grundskola har 
genomförts. 

Resultat: Arbetet med att förbättra förvaltningens 
grundläggande processer har inte i sig någon tydlig 
koppling till barns och elevers måluppfyllelse, men 
bidrar till att avlasta och renodla skolledarrollen så 
att förskolechefer och rektorer kan fokusera mer på 
kärnuppdraget, att leda pedagogisk utveckling för 
ökad måluppfyllelse. På så vis tas dessas kompetenser 
bättre tillvara. Det är emellertid för tidigt att dra 
några slutsatser om huruvida ovan nämnda insatser 
har avsedd effekt. 
 
Likvärdighet och inkludering 

● Kollegialt lärande och läs- och 
skrivutveckling sker inom ramen för 
Skolverkssatsningen Läslyftet och andra 
initiativ på grundskolorna. 

● Basutbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar genomförs etappvis 
för grundskolans personal och utvärderas 
och utvecklas fortlöpande. 

● Frågan om könsskillnader i skolprestationer 
har lyfts i nämnd och chefsgrupper.  

● Ny modell för resursfördelning till 
grundskola - utifrån elevers olika 
förutsättningar och behov - har utarbetats. 

● En grupp förstalärare har tagit fram en ny 
modell för arbetet med nationella prov i 
syfte att bidra till sambedömning, 
likvärdighet, kvalitetssäkring och ökad 
måluppfyllelse samt minska pedagogernas 
arbetsbörda. 

Resultat: Likvärdighet och inkludering är centrala 
begrepp i den nationella styrningen av skolväsendet. 
Inkluderande arbetssätt främjar måluppfyllelsen för 
alla elever. Det är emellertid för tidigt att dra några 
slutsatser gällande resultat av ovan nämnda insatser. 
 
Resultatanalys 

● Utbildningsförvaltningen bedriver ett 
kontinuerligt, systematiskt kvalitetsarbete 
enligt Skollagens 4 kap och Skolverkets 
allmänna råd. Under 2015 har det ägnats 
mycket kraft åt att anpassa förvaltningens 
rutiner och riktlinjer för det systematiska 
kvalitetsarbetet till Kompass Karlshamn och 
att integrera ekonomi- och 

-�82�-



verksamhetsstyrning. Förvaltningen har 
bland annat bjudit in enhetschefer till öppen 
verkstad med möjlighet till handledning och 
kollegial stöttning i VP-arbetet. 

● Resultatanalyser sker i chefsgrupper. Några 
exempel: 

○ Förskolcheferna har gemensamt 
analyserat resultat av enkät till 
vårdnadshavare. 

○ Rektorsgruppen har diskuterat 
fördelningen av icke-betyg i 
årskurs 9. 

○ F-6-rektorerna har fördjupat sig 
skillnader i måluppfyllelse i NO- 
och SO-ämnen. 

Resultat: Enheternas verksamhetsplaner samt 
resultat- och kvalitetsdialoger vittnar om ökad 
resultatmedvetenhet och bred delaktighet i 
analysarbetet. 

Andel behöriga 
elever till något 
nationellt program i 
gymnasieskolan (KF) 

89% 83% 
(kommunens 
värde är 
dock högre 
än i 
genomsnittet  
jämförbara 
kommuner 
(82,5%)) 

D Se ovan. 

Andel elever som når 
målen i alla ämnen 

Högre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsnivå
) 
 

Karlshamn: 
2014: 71,6% 
2015: 69,0% 
 
Jämförbara 
kommuner: 
2014: 73,7% 
2015: 72,7% 

E Se ovan. 

Genomsnittligt 
meritvärde (16 
ämnen) 

Högre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsnivå
) 

Karlshamn  
2014: 208,3 
2015: 207,5 
 
Jämförbara 
kommuner  
2014: 206,6 
2015: 207,1   

D Se ovan. 

Genomsnittligt 
meritvärde – skillnad 
mellan flickor och 
pojkar (16 ämnen) 

Lägre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsnivå

Karlshamn  
2014: +24,8 
2015: +35,2 
 
Jämförbara 
kommuner  
2014: +25,9 
2015: +26,3  

E Se ovan. 
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) 

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser, elever åk 
5 och 8 i grundskola, 
Lärarna i min skola 
hjälper mig i 
skolarbetet om jag 
behöver det, andel 
som svarat ”Stämmer 
helt och hållet” eller 
”Stämmer ganska 
bra”. 

Högre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsnivå
) 
 

94% 
 
Samlat mått 
för 
jämförbara 
kommuner 
redovisas ej. 
Oklart om 
det finns en 
progression i 
resultat, 
eftersom 
mätningen 
gjordes för 
första 
gången. 

-  

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser, elever åk 
5 och 8 i grundskola, 
Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer, 
andel som svarat 
”Stämmer helt och 
hållet” eller 
”Stämmer ganska 
bra”. 

Högre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsnivå
) 
 

69% 
 
Samlat mått 
för 
jämförbara 
kommuner 
redovisas ej. 
Oklart om 
det finns en 
progression i 
resultat, 
eftersom 
mätningen 
gjordes för 
första 
gången. 

-  

Enkätsvar, Öppna 
jämförelser, 
sammanvägt 
svar, andel som 
svarat ”Stämmer helt 
och hållet” eller 
”Stämmer ganska 
bra” 

Högre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsnivå
) 

89% 
 
Samlat mått 
för 
jämförbara 
kommuner 
redovisas ej. 
Oklart om 
det finns en 
progression i 
resultat, 
eftersom 
mätningen 
gjordes för 
första 
gången. 

-  

Övriga relevanta 
verksamhetsmått 

    

 Andel elever 
som är 
behöriga till 
gymnasiet 
per program 

Yrkesprogr
am 
2014: 88,0% 
2015: 83,0% 
 
Estetiska: 
2014: 87,0% 
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2015: 81,9% 
 
Ekonomiska
/Humanisti
ska/Samhäl
l: 
2014: 83,6% 
2015: 79,8% 
 
Naturvetens
kap/Teknik
: 
2014: 82,9% 
2015: 79,1%  

     

 
 
 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  
Nämndsmål: Barn och unga känner sig trygga i BUS-nämndens verksamheter 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Vårdnadshavarnas 
uppfattning om deras 
barns trygghet i 
förskolan, enkätsvar, 
vårdnadshavare till 
barn 2 och 5 år i 
förskola och 
pedagogisk omsorg. 
Jag är trygg, som 
förälder, när mitt 
barn är i förskolan,  
andel som svarat 
”Stämmer helt och 
hållet” eller 
”Stämmer ganska 
bra”. 

Första 
mätningen 
2015. 
Målnivå 
sätts för 
2016. 
 
 

97% -  

Enkätsvar, elever i åk 
5 och 8 i grundskolan. 
Öppna jämförelser, 
Jag känner mig trygg i 
skolan, andel som 
svarat ”Stämmer helt 
och hållet” eller 
”Stämmer ganska 
bra” 

Högre än 
genomsnitte
t i 
jämförbara 
kommuner 
och 
progression 
(nämndsniv
å) 

96% 
 
Samlat mått 
för 
jämförbara 
kommuner 
redovisas ej. 
Oklart om det 
finns en 
progression i 
resultat, 
eftersom 
mätningen 
gjordes för 
första gången. 

-  
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Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

     
     
     

 
Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

     
     
     

 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

     
     
     

 
Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 
 

Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser  
Nämndsmål: Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel av barn och 
unga som under 
förskole‐ och skoltid 
tar del av de 
kulturaktiviteter som 
kultur‐ och 
biblioteksenheten 
erbjuder 

Första 
mätningen 
2015. 
Målnivå 
sätts för 
2016. 

Förskola: 
2,8 teater-
/musikförest
ällningar per 
barn och år 
 
Grundskola 
(F-9): 
2,5 teater-
/musikförest
ällningar per 
elev och år 
 
Totalt: 
2,5 teater-
/musikförest
ällningar per 
barn/elev 
och år 

-  
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Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud 
av kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

     
     
     

 
 
 

  
  
     
     
     
     

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 enligt separata 
anvisningar och mallar; Matthias 
 

6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda 
boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

 87 88 
 

   

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin hemtjänst  
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

 91 92    

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK)  Ännu ej 
känt 

90    

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet 
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
undersök

n. 

   

 Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

 88,4 % 89 % 83%   

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 
inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

 82 % 83 %    

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (SCB och 

 59,8 % 65 %    

-�87�-



Skolverket, Öppna jämförelser) 
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
undersök

n. 

93%   

 Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för 
alla 

Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för 
bostadsändamål 

 Ännu ej 
känt 

90 %    

Antal antagna detaljplaner, st  Ännu ej 
känt 

5 st    

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo och leva 
på 

 Ännu ej 
känt 

65    

 Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande 
till befolkningen i kommunen 

 Ännu ej 
känt 

3,0    

 Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen 
(KKIK-index) 

 Ännu ej 
känt 

60    

Andel föräldrar som uppger att de känner sig trygga när 
barnen är i förskolan. 
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
undersök

n. 

97%   

Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan.  
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 5 och 8)  
Målnivå 2015 sätts i nivå med utfall i riket. 

 Nytt 
mått, 
första 

mätning 
2014 

93  96%   

 

Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 

Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år) 

 - 61    

Kommunens effektivitet i hantering och återvinning av 
hushållsavfall? (Index KKIK, Avfall Sverige) 

 Ännu ej 
känt 

65    

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid 
nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter.  
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

90 %    

Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola 
och särskilt boende. 
(egen undersökning)  

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
undersök

n. 

Plats på 
förskola 
på 
önskat 
datum: 
76% 

 
Väntetid 
förskola 
för de 
som ej 
fått plats 
på 
önskat 
datum: 
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15 dagar 
 Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 

en god kommunal service 
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
via e-post får svar inom två arbetsdagar? (KKIK) 

 Ännu ej 
känt 

85 %    

Företagens sammanfattande omdöme om kommunens service 
för företagen (Index KKIK, Insikt) 

 Ännu ej 
känt 

75    

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i 
kommunens utveckling (Index KKIK) 

 59 65    

Kvalitén i kommunens webbinformation till medborgarna 
(Index KKIK) 

 Ännu ej 
känt 

80    

 Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter 
och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

Arbetslöshet bland ungdomar Långsiktigt mål är att halvera 
ungdomsarbetslösheten från år 2013 (28,7 %) till år 2017 
(14,4 %) 

 25,4 % 23,0 %    

 

Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
Andel av barn och ungdomar som under skoltid tar del av de 
kulturaktiviteter som kulturenheten erbjuder.  
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
ning ej 
gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
undersök

n 

2,5 
teater-

/musikfö
reställnin

gar per 
barn/ele
v och år 

(förskola 
och 

grundsko
la) 

  

 Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kultur- och naturupplevelser 

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB)  - 75    
Antal gästnätter i gästhamnarna, st  6.482 st + 5 %    
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
Karlshamn inkl gästhamnarna (SCB), st 

 166.489 
st 

+ 5 %    

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr)  540.306 
tkr 

+ 5 %    

 

Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 

Antal bostäder med tillgång till minst 100 Mb/s som 
tillkommer  

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

450 st    

Andel företag och hushåll som har tillgång till minst 100 Mb/s 
bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn. 

   

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade handlingar  Nytt 100 %    
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som finns tillgängliga via kommunens webbplats mått, 
undersök
-ning ej 

gjord 
 Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom transport och logistik, digitala 

medier samt energi 
Sysselsättning inom branscherna logistik, transport, digitala 
medier samt energi 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn 

   

Antal nya arbetstillfällen inom branscherna logistik, transport, 
digitala medier samt energi. 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

35 nya 
arbetstillf 

   

 
 
 
 

Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

Sjukfrånvaro dagar/anställd  Ännu ej 
känt 

Samma 
nivå som 

2013 

16,3 
(total) 

  

Andel chefer som stannar minst fyra år i samma enhet.   Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
undersök

n 

19 av 41 
(46%) 

  

 Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

 - 85 % Resultatd
ialoger 
har inte 
genomför
ts fullt ut 
2015, 
mätning 
har 
därför ej 
kunnat 
göras. 

  

 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

Soliditet minst 60 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = 
KS) 

 Prognos 
69 % 

69 %    

Koncernsoliditet minst 25 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

 Ännu ej 
känt 

33 %    

Överskottsgrad genomsnitt 2 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

 Prognos 
2,6 % 

1,7 %    

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos) 

 Ännu ej 
känt 

100 % 100%   

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  Ännu ej 
känt 

80 %    

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

 Ännu ej 
känt 

100 %    
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Energianvändning i kommunala verksamheter  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt  - 100 % 100%   
Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK)  

 45 % 50 %    

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv.  

 Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja)  Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)  22 % 25 % Mäts från 
och med 

2016 

  

Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

63%   

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

Ännu ej 
känt 

  

 
 
 
Bilaga Investeringsprojekt (> 5 mnkr) 
 

Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 
totalbudget 

Utfall tom 
2014 

Utfall 2015 Budget 
2015 

Avvikelse 
2015 

1161 Norrevångskolan -10 765 0 -490 -1000 510 
1173 Förskola Mörrum -39 360 -91 -152 -500 348 
      
För båda projekten ovan (1161 och 1173) önskas ej förbrukade medel överföras till 
2017 års budget 

Formulärets överkant 
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Resultatrapport Gymnasienämnden Bokslut 
2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: Gymnasienämnden 
 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Paul Hedlund 
 

Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

 
 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Grundläggande vuxenutbildning 

 Gymnasial vuxenutbildning 

 Svenska för invandrare 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Service till medborgarna inom 
Lärcenter (vägledning; högskola på 
distans) 

 Projekt inom gymnasium och 
vuxenutbildning samt uppdrags-
utbildning, t.ex. yrkeshögskola 

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Målområdet är den grundläggande basen inom gymnasienämndens verksamhet, då 
inriktningsmålet rymmer verksamhetsmål som innehåller elevers lärande och 
trygghet.  
 
I syfte att möjliggöra lärares samarbete för att eleverna i ökad utsträckning ska nå 
examensmålen har skolenheterna organiserats om och lärare kommer att organiseras 
tydligare i dessa skolenheter fr.o.m. höstterminen 2016. Ledningsorganisationen 
förändras med fyra rektorer istället för fem. Den femte tjänsten omvandlas till 
enhetschef. Rektor blir då chef enbart för lärarpersonal och får förutsättningar att 
koncentrera sig på det pedagogiska ledarskapet. 
 
En huvudmannaenkät genomfördes i gymnasieskolan för första gången hösten 2015 
och den ska fortsättningsvis äga rum på hösten varje år och i varje årskurs för att 
kunna identifiera förbättringsområden och åtgärder samt att kunna mäta effekter av 
insatser. I enkäten mäts elevers upplevelse av lärande och trygghet. Hösten 2015 
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deltog Vägga gymnasieskola också i Skolinspektionens skolenkät inför den 
regelbundna tillsynen våren 2016. Vuxenutbildningen har sedan några år tillbaka en 
enkät för sina verksamheter som också mäter aspekter av lärande och trygghet. 
 
Ett strategiskt arbete för förstelärarna (14 lärare) som förändringsmotorer har inletts 
på gymnasiet och i vuxenutbildningen (3 lärare). Gruppen har utbildats för att leda det 
kollegiala lärandet på skolan enligt forskningsstudier av Helen Timperley. 
 
Intresset för yrkesprogrammen på gymnasieskolan har minskat sedan den senaste 
reformeringen av gymnasieskola (GY) 2011, trots att möjligheterna till anställning är 
goda inom många yrkesområden. Gymnasienämnden beslutade redan 2013 att starta 
ett utvecklingsprojekt för att etablera lärlingsutbildning som ett attraktivt alternativ 
till skolförlagd yrkesutbildning. Gymnasieskolan har under året också arbetat med 
utveckling av APL (statsbidrag) specifikt på gymnasieskolan och generellt i samverkan 
mellan gymnasium och vuxenutbildning. Uppdrag som APL-utvecklare, lärlings-
utvecklare och lärlingskoordinator har tillskapats och på varje program finns 
APL/lärlingsansvariga. 
 
Det ökade samarbetet mellan gymnasieskola och vuxenutbildning i genomförandet av 
utbildning ska effektivisera utbildningen, höja kvaliteten och underlätta kontakt-
skapandet med arbetslivet. Samarbete finns sedan tidigare på Vård- och 
omsorgsprogrammet (VO) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet och har under 
2015 utökats till Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Barn- och 
fritidsprogrammet (BF). 
 
Handlingsplan för KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) enligt ny lagstiftning har 
utarbetats i samarbete med Navigatorcentrum. I handlingsplanen identifieras 
arbetssätt, rutiner och aktiviteter, som syftar till att motverka avbrott från 
gymnasieutbildning och få elever som har gjort avbrott tillbaka in i utbildning. 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Arbetet med att skapa tydliga formella elevfora i varje skolenhet för elevers inflytande 
i utbildningen och att utveckla elevernas möjligheter att påverka innehåll och 
arbetssätt i undervisningen förstärktes i samband med pågående organisations-
förändring på gymnasiet. Regelbundna möten med gymnasieskolans elevkår sker 
sedan hösten 2015. I mötena deltar gymnasienämndens ordförande och 
verksamhetschef.  Vägga vuxenutbildningen har sedan 2014 ett elevforum, där varje 
skolform är representerad. För utbildningar på entreprenad har lärlings- och 
programråd skapats, där elever finns representerade. 

 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Gymnasieskolan har ett kulturråd som planerar och genomför olika aktiviteter inom 
kulturområdet för elever och personal. Vuxenutbildningen har genomfört ett antal 
konferenser och utbildningar för personalen i internationella miljöer. 
Utbildningsinsatserna står samklang med Vuxenutbildningens kvalitets- och 
utvecklingsområden. 

 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
IKT har varit ett utvecklingsområden under året inom gymnasieskolan såväl som 
vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har anslutit sig till KORtonline, som 
ursprungligen var en Moodleplattform för gymnasieskolan inom KORt-samarbetet. 
Samtliga elever inom gymnasienämndens verksamheter har egen eller har tillgång till 
dator. 
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 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
En omorganisation av gymnasieskolan inleddes 2015 som syftar till att skapa 
förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap, rektors förutsättningar att ansvara 
för skolenhetens inre organisation och utveckling samt lärares samarbete i 
skolenheter. 
 
Förstelärare har deltagit i gemensamma dialogseminarier för kollegialt lärande. 
Kollegialt lärande har införts som metod baserat på forskning av Helene Timperley 
(Det professionella lärandets inneboende kraft). De idéöversikter, som har skapats, 
utgör underlag för att tillskapa en effektiv och innovativ organisation. Arbetet med att 
skapa bättre förutsättningar för lärares undervisning har inletts i en partssammansatt 
arbetsgrupp. Utgångspunkten för gruppens arbete är resultaten av AHA-enkäterna 
2014 och en tidsstudie på två nationella program under 2015. 

 
1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 

 Den ökande tillströmningen av nyanlända innebär en utmaning för ett väl fungerande 
mottagande, introduktion och utbildning inom gymnasieskolans språkintroduktion 
och vuxenutbildningens SFI 
 

 Rekryteringsläget för lärarpersonal är prekärt och tendensen att söka tjänstledigt för 
att pröva tjänst i annan kommun har förstärkts. Tjänster, som har ledigförklarats 
under året, attraherar få eller inga legitimerade och behöriga sökande inom flera 
ämnesområden. Inom svenska som andraspråk är läget särskilt bekymmersamt med 
anledning av det ökade antalet nyanlända. 
 

 Spänt arbete och stress bland personalen konstaterades i AHA-enkäten 2014. 
 

Utmaning 1. 
Ett ökat antal nyanlända 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
1. Planera för och starta en ”Sluss” för nyanlända 

gymnasieelever i fritidsgården Annexet. 
2. Inrätta en förstelärartjänst för nyanländas lärande på 

gymnasieskolan. Det finns sedan tidigare en 
förstelärartjänst inom vuxenutbildningen.   

3. Skapa samverkan mellan språkintroduktion (IM) och 
SFI (vux). 

4. Verka för en gemensam plattform i kommunen för 
arbetet kring nyanlända. 

Utmaning 2. 
Rekryteringsläget 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
1. Återköp används för lärare som erbjuds tjänst hos 

annan huvudman i de fall det är möjligt.  
2. Utmaningen har inte kunnat hanteras på något annat 

särskilt sätt under 2015. Strategier behöver utarbetas 
under 2016. Att arbeta med attraktivitet och goda 
förutsättningar blir nödvändigt.  

Utmaning 3. 
Spänt arbete och stress 
bland personalen 

Så hanterar vi utmaningen:  
AHA-enkäten visade framförallt spänt arbete på 
gymnasieskolan. Problematiken finns inte på samma sätt inom 
vuxenutbildningen eller på Lärcenter.  

1. Den pågående omorganisationen är det första ledet 
bland flera åtgärder (2015-2016/2017). 

2. Tydliggörande av rektors uppdrag och utveckling av 
det pedagogiska ledarskapet från 2015. 

3. Organisering av lärarpersonal i skolenhet 1-4 från 
hösten 2016. 
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4. Ny organisering av elevhälsa och studie- och 
yrkesvägledning under 2016. 

5. Nya mötesstrukturer i den nya organisationen under 
2016. 

6. En partssammansatt tidsarbetsgrupp har bildats på 
gymnasieskolan, som ska analysera problembilden och 
vidta åtgärder. Gruppen har under 2015 analyserat 
problembilden och identifierat en rad aktiviteter för 
förbättring. Den nya AFS:en som gäller fr.o.m. mars 
2016 blir ett stöd i arbetet. Utmaning 3 hänger 
samman med utmaning 2 på så sätt att om Karlshamns 
kommun ska kunna hävda sig i ett svårt 
rekryteringsläge handlar det om att vara och framstå 
som en attraktiv arbetsgivare inom skolan. 

 
Nämndens framgångar  
En stor andel av eleverna i årskurs nio i Karlshamn väljer kommunens gymnasieskola (ca 
80%) och eleverna uppnår goda betygsresultat (14,0) i paritet med riket. Det finns god 
tillgång till kvalificerad personal inom elevhälsa (specialpedagoger, kuratorer, 
skolsköterskor), studie-och yrkesvägledning samt bibliotek. En stor andel av personalen har 
lärarlegitimation och behörighet (77,3) för de ämnen de undervisar i. Gymnasienämnden har 
utnyttjat möjligheten att tillsätta förstalärare som tillsammans med rektorsgruppen kommer 
att ta ansvar för att fortsätta utveckla skolan mot ännu bättre resultat. Det kollegiala lärandet 
för ökad måluppfyllelse har inletts i förstelärargruppen och i grupperna som förstelärarna 
leder. 
 
Skolan har goda kontakter med arbetsliv, högskola och andra externa aktörer. Föreläsningar 
från föreningsliv och företag är frekvent förekommande och gymnasieskolan deltar i projektet 
Delta, som syftar till att öka samverkan mellan skolan och näringsliv inom yrkesutbildningar, 
naturvetenskap och teknik. 
 
Skolan når framgångar på den regionala arenan inom UF (Blekinge) och deltar i Unga 
Forskare och andra ”tävlingar” inom yrkesutbildningarna. Så blev t.ex. TE-eleverna 3:a i 
programmering i Sverige och fordonsprogrammet hävdade sig väl i nationella tävlingar.   
 
Gymnasiesärskolans samverkan med Estetiska programmet i musikaliska framträdanden har 
varit lyckosam.  
 
Skolans arbete med att utveckla APL på alla yrkesprogram och fr.o.m. 2015 lärlingsutbildning 
(studiestart ht 2016) förväntas öka kvaliteten och anställningsbarheten för 
gymnasieungdomar. 
 
Inom vuxenutbildningen framstår Karlshamns kommun som mycket framgångsrik i sitt rika 
utbud och när det gäller kvaliteten i genomförandet av utbildningar i egen regi och på 
entreprenad. Kommunen utbildar ett imponerande antal vuxna inom lärlingsutbildning, där 
ett antal externa aktörer är involverade. Även Vägga vuxenutbildning har lärlingar inom 
Vård- och omsorg samt Särskild utbildning för vuxna (Särvux). Ett arbete pågår för att i 
större utsträckning samverka med gymnasieskolan i genomförandet av yrkesutbildning för 
vuxna.  
 
Statsbidrag för gymnasieingenjörsutbildning beviljades inom energiområdet av Skolverket för 
Karlshamns kommun i december 2015. 
 
Valideringsprojekt (ESF) inom storkök och fastighetsunderhåll beviljades för 
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vuxenutbildningen hösten 2015. I skarpa valideringar ska modeller och metoder utvecklas. 
 

 

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Antalet nyanlända kommer att fortsätta öka.  
 
Rekryteringsläget för lärarpersonal kommer att ytterligare försvåras. 
 
Det kommer att bli ökat fokus på personalens psykosociala arbetsmiljö genom en ny 
AFS(2015:4) som börjar gälla i mars 2016. 
 

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Styrkor: 
Andelen lärare med pedagogisk utbildning är högre (91%) jämfört med övriga landet (Öppna 
jämförelser).  
 
Vägga gymnasieskola är ett attraktivt alternativ för kommunens och regionens elever. 
 
Andelen elever som fullföljer utbildningen inom 3 år är hög jämfört med riket, oavsett om 
man inkluderar eller exkluderar introduktionsprogrammen (IM). 
 
Andelen elever som gör avbrott i sina studier är lägre än riket. 
 
Utvecklingsområden: 
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande 
fortsätter under 2016. Resultatet av Skolinspektionens skolenkät 2015 förstärker bilden av 
att dessa områden är i behov av förbättring inom flertalet av gymnasieskolans skolenheter.  
 
Forskningsanknytningen av verksamheten och analyskompetensen inom det systematiska 
kvalitetsarbetet behöver förstärkas. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

Intäkter 27 127 53 572 41 403 12 169 
Kostnader -160 921 -208 476 -196 414 -12 062 
     
Nettokostnader -131 746 -154 904 -155 011 107 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Vuxenutbildningen tillhörde inte gymnasienämnden 2014, vilket gör att det är stor skillnad 
mellan beloppen år 2014 och 2015. Av bokslutet 2015 tillhör 25 583 tkr Vuxenutbildningen. 
 
Gymnasieskolan har ett överskott på 1,6 mnkr, vilket främst beror på interkommunal-
ersättning, där intäkterna ökar och kostnaderna minskar. Undervisningskostnaderna har ett 
underskott vilket bl.a. beror på att språkintroduktion ökar. 
 
Gymnasiesärskolan har ett överskott på 1 mnkr, vilket främst beror på interkommunal- 
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ersättning. Det är fler elever från annan kommun som studerar i kommunen än vad som är 
budgeterat. 
 
Inom vuxenutbildningen visar grundläggande vuxenutbildning ett litet överskott p.g.a. mindre 
personalkostnader, den gymnasiala vuxenutbildningen visar ett underskott främst p.g.a. att de 
externa verksamheterna på Lärcenter inte kunnat anpassa kostnaderna efter de från staten 
minskade statsbidragen, särskild utbildning för vuxna visar underskott p.g.a. kostnaderna för 
upprustning av de nya lokalerna på Väggaskolan, svenska för invandrare visar ett underskott 
p.g.a. ett ökat inflöde av deltagare som medfört ökade kostnader för läromedel. Totalt sett visar 
vuxenutbildningen inklusive Lärcenter ett underskott med 2,5 mnkr. 
 

I bilaga 2 redovisas investeringsprojekten 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov)1 

4 662 4 820 4 750 4 822 4 865 

Resursanvändning 
årsarbetare, gymnasieskolan 

98 103 103 102 105 

Antal elever, gymnasieskolan 1 089 1 110 1 107 1 048 1 007 
Nettokostnad/elev, 
gymnasieskolan2 

89 269 95 700 99 357 105 454 109 697 

Resursanvändning 
årsarbetare, 
gymnasiesärskolan 

17 20,5 20,5 22 20 

Antal elever, 
gymnasiesärskolan 

37 33 33 30 29 

Nettokostnad/elev, 
gymnasiesärskolan3 

288 627 380 481 441 461 497 864 490 877 

*Pedagogisk 
högskoleutbildning (Öppna 
jämförelser 2015) % 

 
------------ 

 
------------ 

 
----------- 

 
----------- 

91  
(rank:19) 

*Legitimation & behörighet % ------------ ------------ ------------ ------------ 77,3  
*Genomsnittlig betygspoäng ------------ ------------ ------------ 13,7 14,0 
*Avbrott % 1 3 2 3 ----------- 
*Elever i egen kom. skola % 75,9 80 82,2 79,5 ----------- 
*Elever i annan kom. skola % 10,8 10,8 10,8 11,6  
*Elever i fristående skola i 
egen kommun % 

9,4 5,7 4,4 5,8 ----------- 

*Elever i fristående skola i 
annan kommun % 

3,8 3,4 2,5 3 ----------- 

*Lärartäthet (elever/lärare) ----------- 10,8 11,0 11,2 ----------- 
1. Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 november 2015. Kostnaderna är inkl förvaltningens overhead-             
kostnad. 
2. Totalkostnaden är exkl. nämnds kostnader, skolskjutsar, inackorderingstillägg, reseersättning, interkommunala 
ersättningar samt kommungemensamma kostnader. 
3. Totalkostnaden är exkl. nämnds kostnader, interkommunalersättning samt kommungemensamma kostnader. 

  *Uppgifterna är hämtade från Skolverkets databaser. Uppgifter för 2015 saknas för några mått. 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 
 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt  

Nämndsmål: Varje elev lär sig och utvecklas så långt som möjligt i sin utbildning.  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatore
r 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter (HDE) 

Genomsnittlig 
betygspoäng 
folkbokförda elever 
(gymnasieskola) 

Bättre 
kommunranking 
än 2014 (GN) 
 

2014: 71 
2015:135 
 

E Kartläggning av ledningsresurs och ledningsuppdrag 

och ny organisation. (H)  

Genomsnittlig 
betygspoäng – skillnad 
mellan kvinnor och män 
(gymnasieskola) 
 

Bättre 
kommunranking 
än 2014 (GN) 
 

2014: 94 
2015: 
redovisas ej 
i ÖJ: 
ranking 
saknas 

--- Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-
enkät (kartläggning av medarbetarnas hälsa och 
psykosociala arbetsmiljö). (H) 
 

Andel gymnasieelever 
som uppnått 
grundläggande behörighet 
till universitet och 
högskola inom 3 år 

Bättre 
kommunranking 
än 2014 (GN) 
 

2014:32 
2015:26 

H Utvecklingsarbete inom förvaltningen kring plan för 
kompetensutveckling. Ledarskapsutveckling, 
behörighetskomplettering etc. (E) Påbörjas 2016. 
 
Genomförande, sammanställning och analys av 
kvalitetsenkät till brukare enligt plan. (D) Analys 
återstår. 

Elever som erbjuds 
individuella studieupplägg 
avseende studieform, 
studietakt och kursval 
(vuxenutbildning) 
 

100%  
 

100% H Fortsatt arbete kring strategi och organisation för 

gymnasial lärlingsutbildning. (H) 

 

Andel elever som 
upplever att de har nått 
sina mål med studierna 
(vuxenutbildning)  
 

95% (GN) 
 

95% (nov 
2015) 

H Fortsatt utvecklingsarbete kring underlag för analys 

och planering med stöd av en samordnare vid 

utbildningsförvaltningen. (D) 

 
Avbrott och 
avbrottsorsaker 
(vuxenutbildning) 
 

Sätts efter första 
mättillfället (GN) 
 

Redovisas i 
intern 
kontroll 
Kategoriser
ing och 
nivå sätts 
inför 2016 

E Förbättrade förutsättningar för det pedagogiska 

ledarskapet. (D). Utvecklas vidare 2016. 

 
Strategi för förstelärarna som förändringsmotorer. 
(D). Fortsatt arbete 2016 och ny tillsättning. 
 

Validering av tidigare 
erfarenhet och 
kunskap/utbildning 
(vuxenutbildning) 

80 % upplever 
att deras tidigare 
erfarenheter och 
kunskaper tas 
tillvara och 
bedöms (GN) 

Kan ej 
redovisas; 
enkäten 
förändras; 
Frågas om 
eleven 
erbjudits 
möjlighet 
till 
validering 

--- Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring 
grundläggande processer (budget, ärendehantering 
till nämnd etc). (D) 
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Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: En skola fri från kränkningar och diskriminering 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Elevernas upplevelser av 
förekomsten av 
kränkningar och 
diskriminering 
(gymnasieskola) 
 

Väljs i samband 
med första 
mättillfället  
 

Resultat 
sammanställs 
under våren 
2016 

D Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring 
grundläggande processer (budget, ärendehantering 
till nämnd etc). (D) 
 

Lärares upplevelser av 
förekomsten av 
kränkningar och 
diskriminering 
(gymnasieskola) 
 

Väljs i samband 
med första 
mättillfället  
 

Enkät 
utarbetas 
under 2016 

E Genomförande, sammanställning och analys av 
kvalitetsenkät till brukare enligt plan. (H) 

 

Prioriterade 
insatser/aktiviteter i 
likabehandlingsplanen är 
genomförda 
(gymnasieskola) 

 

100%  Flertalet 
aktiviteter är 
initierade 
och pågående 

D Kartläggning av ledningsresurs och ledningsuppdrag 
och ny organisation. (H) 
 
Förbättrade förutsättningar för det pedagogiska 
ledarskapet. (D) 
 

Förekomsten av 
utredningar med 
konstaterade kränkningar 
(gymnasieskola) 
 

0  Utredningar 
finns men 
kategorise-
ring saknas 

E Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-
enkät (kartläggning av medarbetarnas hälsa och 
psykosociala arbetsmiljö). (H) 
 

Andel trygga elever 
(vuxenutbildning) 

 

100%  98% D Fortsatt arbete med att upprätta och implementera 
planer mot kränkande behandling och diskriminering. 
(H) 
 

Antal anmälda fall av 
kränkning och 
diskriminering 
(vuxenutbildning) 

0 (sätts vid 
första 
mättillfället) 
 

1 --- Fortbildning för personalen, bland annat i 
likabehandling och värdegrundsarbete (Skolverkets 
utbildning via HKr). (H-vux) 

 

 
 
Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Varje elev ges utifrån sin förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i skolans 
verksamhet. 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Elevers upplevelse av 
inflytande i utbildningen 
(gymnasieskola) 
 

Högre än 75% 
 

År 1: 76% 
År 3: 73% 
År 1+3=75% 

   H 
   D 
   H 

Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring 
grundläggande processer (budget, ärendehantering 
till nämnd etc). (D) 

Elevers upplevelse av 
inflytande i utbildningen 
(vuxenutbildning) 
 

Helt: 75% 
Helt/Delvis: 
95% 

Helt: 69% 
Helt/Delvis: 
97% 

 D 
 H 

Genomförande, sammanställning och analys av 
kvalitetsenkät till brukare enligt plan. (D) 
 

Lärares upplevelse av 
inflytande i utbildningen 

Väljs i samband 
med första 

Enkät 
utarbetas 

  --- Kartläggning av ledningsresurs och ledningsuppdrag 
och ny organisation. (H) 
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(gymnasieskola) 
 

mättillfället  
 

under 2016  
Förbättrade förutsättningar för det pedagogiska 
ledarskapet. (D) 
 

Delaktighet för elever i 
upprättandet av den 
individuella studieplanen 
(vuxenutbildning) 
 

100% tillgång i 
Dexter 

Ett fåtal 
elever 

  E Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-
enkät (kartläggning av medarbetarnas hälsa och 
psykosociala arbetsmiljö). (H) 
 

Skolforum blir en arena 
för vuxenutbildningens 
elevinflytande 

Varje skolform 
har minst en 
representant i 
elevforum 

Alla 
skolformer är 
representera
de 

  H Kartläggning och tydliggörande av formella fora för 
elevinflytande avseende klassråd, elevråd och 
elevskyddsombud. (H) 
 
Fortsatt arbete med forum för elevsamråd gällande 
alla skolformer inom vuxenutbildningen. (H) 
 
Eleverna får tillgång till studieplanerna via Dexter 
(vuxenutbildning) (D) 
 
Utbildning av elevskyddsombud (vuxenutbildning). 
(H) 
 

 

 

Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 i bilaga 3 till 
resultatrapporten. 
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5. Bilaga 1: Uppföljning av KF indikatorer 2015 relaterade till GN 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 
 Rapport

erande 
nämnd:  

KF  
Utfall 
2014 

KF  
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 
inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) – redovisas ej 

GN 82 % 83 % 84 % 
(3 år exkl 

IM) 

  

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

GN 59,8 % 65 % 69%   
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Bilaga 2 
 
Bilaga Investeringsprojekt (> 5 mnkr) 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 

2510, Stadigvarande läromedel -1 223 -1 150 -73 
2511, IT-utrustning -2 140 -2 050 -90 
2513, Arbetsmiljöåtgärder -753 -1 400 648 
2603, Labbsalar Väggaskolan -1 673 -2 000 327 
Summa -6 600 -5 788 812 

 
 
År 2013 gjordes en upphandling av kameraövervakning som inte godkändes, vilket 
gjorde att det blev fördröjt och sedan har åtgärden prioriterats ned. Idag finns det ett 
avtal med leverantör av kameror och montering. Frågan om kameraövervakning är 
fortfarande en viktig och angelägen fråga.  Säkerhetsfrågan har aktualiserats än mer 
den senaste tiden. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen skulle vilja göra en ny 
upphandling och därför önskar gymnasienämnden få föra över överskottet på 
investeringsmedlen till år 2016. Detta täcker i så fall en del av kostnaden för 
upphandling. 
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 

 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 
Nämnd: 
Kulturnämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande:  
Lena Sandgren 

Förvaltningschef:  
Patrik Håkansson 

 

1. Inledning 
 

1.1 Nämndens Verksamhetsområden 
 

 Kultur Karlshamn 

 Konsument Karlshamn 
 

 
 

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

● Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
 
Flytten av Stadsbiblioteket till Citygallerian har inneburit en bemannad barnavdelning och en 
särskild bibliotekstjänst inriktad mot barnbibliotek. 
  
Fortsatt arbete med den förebyggande verksamheten inom budget-, skuldrådgivning samt 
professionell konsumentvägledning och energirådgivning. Verksamheten har lokaliserats i 
nya, centrala och ändamålsenliga lokaler. 
 

● Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 

Fortsatt arbete med att öka medborgarnas digitala kunskaper genom och verka för att fler blir 
digitalt delaktiga. 
 
Programverksamheten inom Kultur Karlshamn har under året erbjudit ett brett utbud av 
arrangemang riktade mot barn- och unga, vuxna och familjer. 
 

● Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
 
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler målgrupper. 
  
Fortsatt satsning på barn och unga genom egna arrangemang. Revideringen av årsanslagen 
skapar en större tydlighet kring kulturföreningarnas satsningar på barn och unga. 
 

● Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Stadsbiblioteket har implementerat RFID-tekniken, Radio Frequency IDentification, vilket 
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innebär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet av RFID-
tekniken fortsätter på lokalbiblioteken. 
 
Uppstart av ett DigiLabb (tidigare kallat e-labb/Makerspace) på Stenbacka bibliotek 
tillgängligt för alla. 
 

● En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 

Konvertering från biblioteksassistenter till bibliotekarier har ökat kompetensen i 
organisationen. En ny organisationsstruktur har medfört effektivare resursutnyttjande. En 
tydlig projektorganisation är implementerad. 
 
1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 
 
Utmaning 1. 

 
Att tillgängliggöra 
bibliotekets service och 
medier för nya svenskar och 
personer med 
funktionsnedsättning samt 
äldre-äldre. 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
 
Oklart hur grupper ska hanteras, då lokalutrymme saknas.  

Utmaning 2. 

 
På grund av flytt finns glapp 
i mediebeståndet, vilket 
innebär att servicen 
drabbas, d v s färre titlar av 
populära böcker, längre 
reservationsköer, mindre 
utbud av nyutkommen fack- 
och skönlitteratur samt ett 
tunnare utbud. Detta 
genererar luckor i 
mediebeståndet som är 
svåra att ersätta i framtiden. 
Fler lån av andra bibliotek 
tvingas ske genom fjärrlån, 
vilket medför högre 
arbetsbelastning för 
folkbiblioteket i Karlshamn. 

 

Så hanterar vi utmaningen  

Personalen lägger mer tid på att söka efterfrågad litteratur 
och medier samt fjärrlåna, beställa och skicka tillbaka 
medier. 

Utmaning 3. 

Fortsätta införandet av RFID 
-teknik på lokalbiblioteken. 

Så hanterar vi utmaning 

God planering och personalförstärkning bidrar till en lyckad 
implementeringsprocess. 
 

Utmaning 4. 

 
Nya förutsättningar och 
ekonomi för 
Energirådgivningen 

Så hanterar vi utmaningen 
 
Det ställs högre krav från Energimyndigheten på den 
kommunala Energirådgivningen. 
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● Att i samråd med den 

regionala 
utvecklingsledaren 
planera relevanta 
aktiviteter med 
utgångspunkt i den 
regionala 
målgruppsprofil som 
har tagits fram. 

 
● Att aktivt delta i de 

sammankomster och 
utvecklingsinsatser 
som initieras 
regionalt, och lokalt. 

 
● Att engagera sig i och 

delta vid de 
nationella insatserna 
som initieras av 
Energimyndigheten. 

  

Detta innebär att mer tid kommer att behöva läggas på denna 
för att b la deltaga i regionala och nationella aktiviteter som 
initieras av myndigheten resp den regionala 
utvecklingsledaren (RUL). 
  
 

Nämndens framgångar  
En tillgänglighets- och delaktighetsaspekt att framhålla är införandet av talsyntes på Kultur 
Karlshamns hemsida och bibliotekets hemsida/arena. En annan funktion att framhålla är 
RFID-satsningen på stadsbiblioteket samt det nya digitala biljettförsäljningssystemet. 
  
Kultur Karlshamn har erhållit extern finansiering för att kunna etablera DigiLabb Karlshamn. 
Inom ramen för projektet har en projektledare anställts och lokaler utrustats. 
  
Biblioteket har arbetat aktivt för att göra fler digitalt delaktiga. Det handlar exempelvis om att 
ge stöd och hjälp till medborgare vid bibliotekens servicediskar. Detta är bibliotekets största 
verksamhet. Biblioteken erbjuder 116,5 timmar kvalificerad bibliotekarieservice i veckan. 
  
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler målgrupper. 
  
Nya utvecklade rutiner för att följa upp utvecklingsinsatser och utvecklingsområden. 
  
Konsument Karlshamn har etablerat sig i nya ändamålsenliga lokaler. Fortsatt samverkan 
med andra aktörer; föreningar, organisationer, näringsliv och privatpersoner. Fortsatt 
samverkan med andra verksamheter inom kommunen. 
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Nämnden analyserar kortfattat viktiga omvärldsfaktorer som påverkat och förväntas påverka nämndens 
verksamhetsområden. 
 
Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i Citygallerian medför att verksamheten saknar 
förutsättningar att bedriva den komplexa verksamhet som bibliotekslag och andra 
styrdokument föreskriver. Genom flytten försvinner lokalyta som är nödvändig för att kunna 
bedriva läsfrämjande verksamhet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-verksamheten mm, 
mot prioriterade målgrupper. Därför behövs en fortsatt satsning på ett nytt Kulturhus på 
Piren i Karlshamn. 
  
Bibliotekens funktion som mötesplats får en allt större betydelse. Öppna demokratiska arenor 
lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt bland annat för 
entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, samverkan med Netport mfl. Den 
tillfälliga lokaliseringen medför att Stadsbiblioteket har svårt att möta behovet av mötesplats. 
  
Konsument Karlshamn fortsätter att, i nya lokaler, erbjuda konsumentrådgivning, 
energirådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Den enda lagstadgade verksamheten är 
budget- och skuldrådgivningen. Enligt 2§ i Skuldsaneringslagen framgår att ”kommunen skall 
inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget och 
skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under 
skuldsaneringsförfarandet under löptiden för en betalningsplan.” 
 
När det gäller energirådgivningen kommer Energimyndigheten att göra visst 
förändringsarbete under 2016/17, vilket bland annat omfattar bättre mätbarhet, 
metodutveckling och målgruppsanpassning. Riktade insatser till specifika målgrupper och 
uppföljning samt tillämpning av effektivare metoder kommer att stå i fokus. Förändringarna 
syftar till att stärka det förbättringsarbete som Energimyndigheten har inlett för att öka 
effekten av de medel som är avsatta för energi- och klimatrådgivning: 

- Ändring av förordningsnamn och bidragsbegrepp 
- Ändringar avseende målgrupper och inriktning för rådgivning 
- Tillkommande stöd i form av regionala utvecklingsledare 
- Ändrade förutsättningar för stöd och stödets storlek 

  
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 

 
Huvudsakliga styrkor: 
  

+ hög kompetens och stort engagemang 
+ vilja att arbeta med ständiga förbättringar 
+ nya utvecklade rutiner för att följa upp utvecklingsinsatser och utvecklingsområden. 

 
Utvecklingsområden för Kultur Karlshamn:  
Samverkan/helhetssyn. Fortsatt samverkan med andra aktörer inom föreningar, 
organisationer, näringsliv och privatpersoner. Fortsatt samverkan med andra verksamheter 
inom kommunen. 

  
Utveckla tjänster med hjälp av IKT (Informations- och kommunikationsteknik). 

  
Utveckla service kring prioriterade målgrupper. 
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Uppföljning av hälso- och arbetsmiljöenkät (AHA). 
 

Utvecklingsområden för Konsument Karlshamn: 
 

Arbetet med förebyggande information 
 
Utveckla samverkan med andra aktörer internt och externt  
 
Återkommande kontakter 
 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 1531 1546 1696 -150 
Kostnader -25448 -25580 -25734 154 
     
Nettokostnader -23917 -24034 -24038 4 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
 
Driftsbudgeten visar på ett överskott på 4 tkr. 
 
 

I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 5 mnkr) 
 

Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 
Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 

     

      
      
      
      

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 
Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  
Nämndsmål: Kommuninvånarna kan hantera sin egen ekonomi (budget- och skuldrådgivning) 
 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel budget- och 
skuldärenden som 
initieras inom 4 veckor 
från ansökningsdatum. 
 

 114   
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Andel som beviljats 
skuldsanering 
 

 60   

Antal kontakter och typ av 
ärenden 
 

 Statistik 
saknas 

  

Antal föreläsningar som 
syftar till att ge 
medborgarna information 
om budget- och 
skuldsanering 
 

 54   

 
 
 
Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 
 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att 
vara delaktiga i samhället 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Antal låntagare  12212  Författarbesök, boklådor till äldreomsorg, 
läsombudsträffar, skyltning/exponering av litteratur, 
talsyntes på hemsidan, ökning av antalet unika 
besökare på hemsidan mm. 

Antal barnbokslån  Lån av 
barnmedia; 
118842 

 Babycaféer, språkpåsar, sagostund, Äppelhyllan, 
skolbesök, klassbesök  mm. 

Antal inköpsförslag i 
relation till antal 
låntagare 

 3,5%   

Antal användare av 
tillgänglighetsanpassade 
bibliotekstjänster; 
syntolkade filmer, 
talböcker, lättläst, boken 
kommer. 

 Talbokslån-
tagare; 127 

 
Boken 
kommer; 35 
 
Syntolkade 
filmer och 
Lättläst; 
medier kan 
lånas av alla 
vilket medför 
att lånen i 
statistiken ej 
särskiljs från 
andra lån 

 Lättläst, Boken kommer mm. 

KONSUMENT 
KARLSHAMN 

    

Antal kontakter och typ av 
ärenden. 
 

 Konsument-
rådgivnings-
ärenden; 
1022 
 
Budget-
/skuldråd-
givnings-
ärenden; 114 
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Antal förebyggande 
insatser som syftar till att 
ge information om 
konsumenträtt och 
gällande lagstiftning på 
konsumentområdet. 
 

 54   

Antal kontakter som 
syftar till att ge 
medborgarna 
Energirådgivning.  
 

 80   

 
Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 
 

Verksamhetsmål 3:1  Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
 

 

Nämndsmål: Barn och unga berikas genom kulturupplevelser  
Nämndens indikatorer Målnivå 

indikatorer 
Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel barn och unga som 
under förskole- och 
skoltid tar del av de 
kulturaktiviteter som  
Kultur Karlshamn 
erbjuder 

Varje elev i åk 
F-9 får en 
musikupplevel
se och en 
scenkonstuppl
evelse per 
läsår 

Uppfyllt  Skolföreställningar.  

Andel barn och unga som 
under förskole- och 
skoltid tar del av de 
kulturaktiviteter som  
Kultur Karlshamn 
erbjuder 

Förskolans 3-5 
åringar får 3-4 
musik- och 
scenkonstföres
tällningar per 
läsår 

Uppfyllt  Föreställningar med förskola som målgrupp. 

Procent beläggning på 
arrangemang som Kultur 
Karlshamn erbjuder 
under fritid 
 

 Entrébelagda 
arrange-
mang; 101% 
 
Kostnadsfria 
aktiviteter 
tex under 
lov; 
76% 

 Utvärdering av upplevelser av arrangemang. 

Barn och ungas nöjdhet 
avseende Kultur 
Karlshamns arrangemang 
(med fokus på berika) 

 94%  Val av kvalitativa föreställningar samt utvärdering av 
nöjdhet. 

 
 
 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och 
spännande utbud av kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av 
kulturupplevelser 

 

Nämndens 
indikatorer 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

H
D
E 

Uppföljning av prioriterade insatser och aktiviteter 

Procent beläggning på 
arrangemang som 
Kultur Karlshamn 
arrangerar 

 Entrébelagda 
arrangemang; 
79% 
beläggning 
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Antal besökare som 
deltar i Kultur 
Karlshamns utbud som 
lokaliseras i: 

- Lokstallarna 

 
 

- Hörsalen 

  
 
 
 
Deltagare; 
1051 
 
Deltagare; 228 
(lokalen 
avvecklades 
den 31/6 
2015) 

  

Besökarnas nöjdhet 
avseende Kultur 
Karlshamns 
arrangemang (med 
fokus på rikt och 
spännande) 
 

 94%  Val av kvalitativa föreställningar samt utvärdering av 
nöjdhet. 

 
 
 
Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 
med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av 
digital teknik 

 

Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Andel digitala besökare  Uppgift 
saknas pga 
tekniskt fel 

 Fortsatt utveckling och spridning av Arena (det 
digitala biblioteket) 

Antal aktiva digitala 
användare 

 Uppgift 
saknas pga 
tekniskt fel 

  

Antal utlån av e-böcker  2533 (inkl e-
böcker och e-
ljudböcker) 

  

Handledning digitalt 
teknik (mätning under 
tidsperiod, 1 vecka) 

 367 handled-
ningar/vecka 

  

Procent beläggning vid 
programutbud  som 
handlar om digital teknik 

 Program-
utbudet har 
varit starkt 
reducerat 
under året 
pga flytt. 
Indikator kan 
därför ej 
redovisas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Inriktningsmål 5: en effektiv och innovativ organisation i framkant 
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Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål:   
Nämndens indikatorer 
(KF) 

Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Sjukfrånvaro 
dagar/anställd 
 

 KN; 
4,5 dagar/ 
anställd (dag 
1-14) 
 
13,8 dagar/ 
anställd 
(dag 15-) 
 
TOTALT 
18,3 dagar/ 
anställd 

  

 
 
 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2015 enligt separata 
anvisningar och mallar 
 

6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2015 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda 
boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

 87 88 
 

   

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin hemtjänst  
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

 91 92    

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK)  Ännu ej 
känt 

90    

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet 
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn. 

   

 Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

 88,4 % 89 %    

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 
inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

 82 % 83 %    

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

 59,8 % 65 %    

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

Målnivå 
sätts 
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undersök
-ning ej 

gjord 

efter 
första 
under-
sökn. 

 Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för 
alla 

Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för 
bostadsändamål 

 Ännu ej 
känt 

90 %    

Antal antagna detaljplaner, st  Ännu ej 
känt 

5 st    

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo och leva 
på 

 Ännu ej 
känt 

65    

 Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande 
till befolkningen i kommunen 

 Ännu ej 
känt 

3,0    

 Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen 
(KKIK-index) 

 Ännu ej 
känt 

60    

Andel föräldrar som uppger att de känner sig trygga när 
barnen är i förskolan. 
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

under-
sökning 
ej gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn. 

   

Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan.  
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 3, 5 och 8)  
Målnivå 2015 sätts i nivå med utfall i riket. 

 Nytt 
mått, 
första 

mätning 
2014 

93     

 

Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 

2015 

Utfall 
Nämnd 

2015 

  

 Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 

Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år) 

 - 61    

Kommunens effektivitet i hantering och återvinning av 
hushållsavfall? (Index KKIK, Avfall Sverige) 

 Ännu ej 
känt 

65    

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid 
nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter.  
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

90 %    

Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola 
och särskilt boende. 
(egen undersökning)  

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn. 

   

 Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
en god kommunal service 

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
via e-post får svar inom två arbetsdagar? (KKIK) 

 Ännu ej 
känt 

85 %    

Företagens sammanfattande omdöme om kommunens service 
för företagen (Index KKIK, Insikt) 

 Ännu ej 
känt 

75    

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i 
kommunens utveckling (Index KKIK) 

 59 65    

Kvalitén i kommunens webbinformation till medborgarna 
(Index KKIK) 

 Ännu ej 
känt 

80    

 Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter 
och rättigheter att vara delaktiga i samhället 
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Arbetslöshet bland ungdomar Långsiktigt mål är att halvera 
ungdomsarbetslösheten från år 2013 (28,7 %) till år 2017 
(14,4 %) 

 25,4 % 23,0 %    

 

Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till 
möten och upplevelser 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
Andel av barn och ungdomar som under skoltid tar del av de 
kulturaktiviteter som kulturenheten erbjuder.  
(egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn 

   

 Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kultur- och naturupplevelser 

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB)  - 75    
Antal gästnätter i gästhamnarna, st  6.482 st + 5 %    
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
Karlshamn inkl gästhamnarna (SCB), st 

 166.489 
st 

+ 5 %    

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr)  540.306 
tkr 

+ 5 %    

 

Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 

Antal bostäder med tillgång till minst 100 Mb/s som 
tillkommer  

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

450 st    

Andel företag och hushåll som har tillgång till minst 100 Mb/s 
bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning) 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn. 

   

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade handlingar 
som finns tillgängliga via kommunens webbplats 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

100 %    

 Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom transport och logistik, digitala 
medier samt energi 

Sysselsättning inom branscherna logistik, transport, digitala 
medier samt energi 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn 

   

Antal nya arbetstillfällen inom branscherna logistik, transport, 
digitala medier samt energi. 

 Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

35 nya 
arbetstillf 
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Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 Rapport
erande 
Nämnd: 

KF Utfall 
2014 

KF 
Målnivå 
2015 

Utfall 
Nämnd 
2015 

  

 Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

Sjukfrånvaro dagar/anställd  Ännu ej 
känt 

Samma 
nivå som 

2013 

   

Andel chefer som stannar minst fyra år i samma enhet.   Nytt 
mått, 

undersök
-ning ej 

gjord 

Målnivå 
sätts 
efter 

första 
under-
sökn 

   

 Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

 - 85 %    

 Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

Soliditet minst 60 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = 
KS) 

 Prognos 
69 % 

69 %    

Koncernsoliditet minst 25 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

 Ännu ej 
känt 

33 %    

Överskottsgrad genomsnitt 2 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

 Prognos 
2,6 % 

1,7 %    

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos) 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  Ännu ej 
känt 

80 %    

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

 Ännu ej 
känt 

100 %    

Energianvändning i kommunala verksamheter  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt  - 100 %    
Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK)  

 45 % 50 %    

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv.  

 Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja)  Ännu ej 
känt 

Minskn 
med 10% 

   

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)  22 % 25 %    
Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män  Ännu ej 

känt 
Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda  Ännu ej 
känt 

Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

   

 
 
 
Bilaga Investeringsprojekt (> 5 mnkr) 
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Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 
totalbudget 

Utfall tom 
2014 

Utfall 2015 Budget 
2015 

Avvikelse 
2015 
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Nämnd: Överförmyndarnämnden 
 

Förvaltning: 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Ingvar Gustavsson 
 

Förvaltningschef: Göran Persson 
 

1. Inledning 
 
1.1 Nämndens Verksamhetsområden 

Överförmyndarhandläggning 

 Rekrytering och tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare.  

 
 
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens analys över utvecklingen och årets 
viktigaste händelser 
 

 Kommuninvånarna ska känna sig trygga 
 

En ny nämnd har tillträtt under året med en blandad erfarenhet från verksamhetsområdet. 
Nämnden har därför deltagit vid SKL:s grundläggande utbildning för överförmyndare. 
 
Tillströmningen av ensamkommande barn har tagit mycket av nämndens resurser och fokus. 
För att kunna klara verksamheten på ett rättssäkert sätt har nämnden under hösten äskat och 
beviljats medel för resursförstärkning. Nämnden har också genomfört flera kampanjer för att 
tillgodose behovet av gode män och genomfört ett flertal utbildningar för dessa. 
 
1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insatser/områden 

Utmaning. 
Rekrytera gode män och 
bygga upp godmansbank 

Så hanterar vi utmaningen: 
Samverkan med kommunikationsenheten för att bedriva 
kampanjer i media, såväl digitala som konventionella. 
 
I egen regi samt med externa föreläsare utbildat gode män. 
 

Utmaning 2. 
Klara av årsräkningar inom 
rimlig tid 

Så hanterar vi utmaningen  
Förstärkt handläggningen inför kommande år då vi ej klarat 
utmaningen. 
 

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 

Under 2015 andra hälft har vi sett en relativt kraftig ökning av ensamkommande barn 
till kommunen och vi ser ännu ingen minskning i antal. Detta har i sig ökat 
arbetsbelastningen markant. Arbetet med arvodering, granskning, återsökning av 
medel, utbildning i samband med rekrytering har blivit mycket mer omfattande. Vi 
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har ännu inte sett den fulla effekten av de redan komna barnen samt att den totala 
mängden barn förväntas öka framöver. Oaktat den framtida utvecklingen kommer 
denna effekt bestå under ett antal år. 
 
Nämndens verksamhet är beroende av socialnämndens förmåga att rekrytera särskilt 
förordnad vårdnadshavare (SFV), och som ska ersätta godmanskapet, till de barn som 
fått permanent uppehållstillstånd. Med ökat tryck även för socialnämnden befarar vi 
att det innebär att godmanskapen består längre tid än det är tänkt. Många gode män 
blir SFV för det barn de varit god man för. Detta gör att nämnden kommer att behöva 
rekrytera många nya gode män. Nämnden har inledningsvis klarat av att tillgodose 
behovet av gode män men har nu sett en tendens att det blir allt svårare att rekrytera 
tillräckligt med ställföreträdare. 
 
Diskussionen och arbetet med att införa framtidsfullmakter fortgår. Tanken med 
dessa är att kunna ersätta vissa av godmanskapen med en fullmakt. Hur detta kommer 
påverka nämndens verksamhet är osäkert då det möjligtvis kommer medföra andra 
arbetsuppgifter så som registrering av fullmakter och tillsyn vid behov. 
  
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten 
Styrkor: 
Hög kompetens hos de numer erfarna medarbetarna 
 
Utvecklingsområden: 
Säkra upp kompetensen hos alla medarbetarna 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter  -502 -293 -209 
Kostnader  3796 3450 346 
     
Nettokostnader  3294 3157 -137 

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Underskottet beror på dröjsmål från migrationsverket vad gäller återsökning för arvodes- och 
tolkkostnader till ensamkommande barn. 
 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 

    103 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Rättssäkert för huvudmän  
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Nämndens indikatorer Målnivå 
indikatorer 

Utfall 
indikatorer 

HDE Uppföljning av prioriterade insatser och 
aktiviteter 

Årsredovisningar 
inkomna i rätt tid  
 
 
Djupgranskningar där 
gode män lever upp till 
acceptabel nivå 
 
Årsredovisningar, 
inlämnade med 
komplett underlag, 
granskade senast under 
juni månad 
 
Godmansförordnande 
inom 8 veckor där 
nämnden är 
beslutsfattare 
 
God man för 
ensamkommande barn 
inom 7 dagar 
 
Välutbildade gode män 
 

90% 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
4 utb tillf/år 

 
 
 
 
100% 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 (se komm.) 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
H 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
E 
 
 
 
H 

 
 
 
 
Fortsätta utbildningar för gode män 
 
 
 
Påbörja granskningarna omedelbart och löpande 
kommande år samt se över nämndens rutiner 
och arbetssätt 
 
 
 
Ej relevant mål för kommande år 
 
 
 
 
(Målet klarades före flyktingströmmarna tilltog.) 
Rekrytera och utbilda gode män. Tillgång till 
kompetent personal. 

 

5. Intern kontroll 2015 
Intern kontroll för 2015 har utgjorts av djupgranskningar som utförts av 
kommunjuristen.  
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Resultatrapport Nämnder Bokslut 2015 
 
Period: 2015-01-01 – 2015-12-31 
 

Revisionen 
 

Ordförande: Lars Beckman 
 

 

1. Inledning 
 
1.1 Revisionens uppdrag 

 
 Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på 

kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och 
nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen som bedrivs inom 
styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Revisorerna har också till uppgift att bedöma 
om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål som 
fullmäktige har beslutat om. 

 
 Revisorerna har upphandlat sakkunnigt biträde av PwC, Kommunal Sektor för 

perioden 2011-2016. 
 

 Där beröringspunkter finns samordnar revisorerna, genom lekmannarevisorerna, 
granskningar till att också omfatta de kommunala bolagen. 

  
1.2 Årets verksamhet 

 
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och riskbedömning 
avgöra vilka verksamheter som ska granskas. Under året har bland annat granskning skett av 
årsredovisning och delårsrapport, kommunstyrelsens näringspolitiska verksamhet, 
hanteringen av sjukfrånvaron och kommunstyrelsens investeringsplanering. 
Granskningsresultaten framgår av revisorernas redogörelse som bifogas revisionsberättelsen 
och av de under året presenterade revisionsrapporterna. 
 
Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium, i 
ett flertal frågor. Vidare har revisorerna träffat presidierna i kommunstyrelsen, 
omsorgsnämnden, BUS-nämnden och socialnämnden för en övergripande diskussion om 
respektive nämnds ekonomi och verksamhet. Vid mötena har revisionerna låtit varje 
presidium att muntligen genomföra en ”Swot-analys”, i vilken nämndens verksamhet 
analyseras utifrån perspektiven ”styrka”. ”svaghet”. ”möjlighet” och ”hot”. Resterande 
nämnders presidier kommer att bjudas in till möten med revisionen under år 2016. 
 
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten och i den 
omfattning som lagstiftning och kommunens reglemente förutsätter. Den antagna revisions-
planen för år 2015 har genomförts. 
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Inom ramen för revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning genomför revisorerna en 
analys av de omvärldspåverkande faktorer som delvis kan ligga utanför kommunens kontroll. 
Dessa utgörs bl.a. av genomförda lagändringar som påverkar kommunens såväl frivilliga som 
obligatoriska verksamhet, den demografiska utvecklingen, arbetsmarknadsläget och 
näringslivets utveckling. 
 
Revisorerna kommer under år 2016 att besöka nämnderna för att informera samtliga 
nämndsledamöter om revisionens uppdrag och arbetssätt. 
 
Under år 2016 kommer revisorerna att genomföra en upphandling av sakkunnigt biträde. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter     
Kostnader     
     
Nettokostnader     

 
Analys av det ekonomiska utfallet 2015-12-31 
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. Fram till 
slutrevisionen i mars år 2015 arbetade två revisionsgruppen parallellt, vilket bidragit till något 
ökade arbetskraftskostnader. Under året har revisorerna infört digital 
sammanträdesadministration genom Netpublicator, vilket medfört att kostnaderna för IT-
kommunikation och mobiltelefonavgifter blivit högre än budgeterat. 
 

 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(kr) (invånarantal den 1 nov) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-03-31 Dnr: 2016/1181 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Kommunens årsredovisning 2015 - med över- och underskottshantering  
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna kommunens årsredovisning för år 2015  
 
att med anledning av budgetförutsättningarna fastställa att det budgeterade resultatet för 
2016 ökar från 8 173 tkr till 11 193 tkr 
 
att ge kommunstyrelsen (ekonomienheten) i uppdrag att beräkna nya budgetramar för 
nämnderna efter tekniska justeringar och förändrad avskrivningsnivå 
 
att godkänna upprättat förslag att öka investeringsbudgeten för 2016 med 38 478 tkr till 
92 952 tkr 
 
att den utökade investeringsvolymen, 38 478 tkr, finansieras med ökad upplåning. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2015 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till 
plus 2 miljoner kronor för kommunen, varav VA utgör plus 0,7 miljoner kronor. 
 
Nämndernas resultat är plus 10,3 miljoner kronor medan finansförvaltningens resultat är 
minus 5,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är plus 4,8 miljoner kronor. 
 
Den sammanställda redovisningen visar på ett positivt resultat på 6 miljoner kronor. 
 
Årets investeringar uppgår till 102 miljoner kronor inklusive VA och 84 miljoner kronor 
exklusive VA. 
 
I samband med beredningen av 2015 års bokslut har framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2016 års drift- och investeringsbudget. 
 
För driftbudgeten finns en del förändringar av teknisk karaktär, som inte påverkar 
nämndernas verksamhetsutrymmen. Tekniska förändringar har bl a genomförts för 
justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade kapitalkostnader och reglering av 
interna mellanhavanden.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-03-31 Dnr: 2016/1181 

 
 
Som en följd av lägre investeringsnivå 2015 kommer avskrivningskostnaderna att 
förändras. Arbete med detta pågår och ekonomiavdelningen återkommer så snart som 
möjligt med uppgift om dess påverkan på resultatnivån.  
 
Beslutsunderlag  
 
1 Protokollsutdrag Kommunens årsredovisning 2015 
2 Dokumentet årsredovisning 2015 
3 Dokument Bilaga till årsredovisning 2015 nämndernas vhtmått och nämndsmål 
4 Över- och underskottshantering 
5 Revisionsberättelse 
6 Revisorernas redogörelse 
7 Granskningsrapport årsredovisning 
8 Årsredovisning 2015 Stadsvapnet i Karlshamn AB 
10 KEAB, ÅR 2015 
11 KABO, ÅR 2015 
12 Kafab ÅR 2015 
12 Årsredovisning 215 Karlshamns Hamn AB 
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I
KARLSHAMN

20  l 6-04-01

Till

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala företagens verksamhet har

granskats genom lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till

fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning

samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente

och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med

den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning

och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämndema i Karlshamns kommun har

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Målet om en

överskottsgrad på 2 % under en femårsperiod i förhållande till skatte- och

bidragsintäkter har haft en negativ trend och understiger nu målnivån. Vi ser med oro

på kostnadsutvecklingen inom kämverksamhetema och förestående

investeringsbehov i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat uppgår

till +2 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 20,6 mkr. Dessa poster

är av engångskaraktär. Årets resultat innan jämförelsestörande poster är negativt med

-18,6 mkr.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, verksamhetsmålens

uppfyllelse som svag. Vi anser att det är en brist att flera av indikatorerna som är

kopplade till verksamhetsmålen i Kompass Karlshamn har varit svåra att mäta eller

inte möjliga att mäta. Vi ser dock positivt på det utvecklingsarbete som pågår inom

området.

/

1
-�123�-



Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder

ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Lars Beckman är vald med undantag för gymnasienämnden, kulturnämnden och

överfonnyndamämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.

KarIéha%1s kommun, 2016-,04-.01
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Lars-Erik Johansson Kjell hörnqvist Kennet  ,  onsson
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Gunilla Frennesson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Revisorernas redogörelse för år 2015

Granskning av årsredovisning för år 2015

Granskning av delårsrapport för år 2015

Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer
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Revisorernas redogörelse för år  2015

Inled ning
Revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och målet är att ge underlag

i  ansvarsprövningen. Med resultatet av årets  granskningar  som grund, prövar revisorerna

om styrelse och nämnder har fullgjort sitt uppdrag. Vår bedömning i  frågan  om

ansvarsfrihet lämnas  årligen till  fullmäktige inför dess prövning och beslut. Fullmäktiges

beslut i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenban obehövligt, d.v.s.

när  ingen  kritisk synpunkt tiamställts  från  revisorerna eller fullmäktigeledamöterna.

Vårt arbete regleras i kommunallagens  9  kap.  och  God revisionssed i  kommunal

verksamhet. Med god revisionssed menas processer.  principer och  tillvägagångssätt i

granskning och bedömning.  Den  avser också vån förhållningssätt i uppdraget och till

dess förutsättningar.

Revisorernas granskningsuppdra g  uttrycks  i  kommunallagen  och här anges att vi årligen

ska granska, i den omfattning som följ er av god revisionssed, all verksamhet  som  bedrivs

inom nämndernas verksamhetsområden. På samma sätt  ska  vi, genom  de av fullmäktige

valda lekmannarevisorerna/revisorerna, även granska verksamheten  i  de kommunala

företagen och stiftelsema. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett

ändamålsenligt sätt  och  från  ekonomisk synpunkt  tillfredsställande sätt.  om

räkenskapema är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningama som genomförts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse.

Samtliga revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen. Vi har utfört granskningama enligt kommunallagen,

revisionsreglementet  och  god revisionssed  inom  kommunal verksamhet.  I

granskningsarbetet har vi  som  sakkunniga biträden efter upphandling anlitat  PwC.

Vi  har för år  2015  haft  I  407 tkr till vårt förfogande  och  har utnyttjat detta anslag.

Årsredovisningen för år 2015

Rapport över granskning av årsredovisningen lämnas i ett separat dokument.

Vi  bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och  den ekonomiska ställningen.

Årsredovisningshandlingen är lättläst och informativ.

Kommunen lever  upp till kommunallagens krav på  en  ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de  15  Verksamhetsmål  och  de 3

finansiella mål som fullmäktige har angivit i  2015  års budget. Under  2015  görs

bedömningen  i  ärsredovisningshandlingen att måluppfyllelsen visar på ett varierande
resultat, där vissa indikatorer har varit svåra att mäta eller inte  har  varit möjliga att mäta.

Det har också funnits indikatorer som inte har åsatts någon nivå på måluppfyllelsen.

l
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Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Kommunen har tre

finansiella mål där ett mål är uppfyllt, ett mål är till viss del uppfyllt och ett mål är inte

uppfyllt. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens

uppfyllelse som relativt svag. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt

uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Resultatet för året är positivt och uppgår till 2 mkr. I årets resultat ingår

jämförelsestörande poster med 20,6 mkr. Dessa poster är' av engångskaraktär. Årets

resultat innanjämforelsestörande poster är negativt -l8,6 mkr.

Kommunen har erhållit 37,3 mkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Hela beloppet fors över till 2016, då verksamheterna klarat av att hantera

flyktingmottagandet inom ramama 2015.

Delårsrapportjanuari-augusti 2015

l den översiktliga granskningen av kommunens delårsrapport gjordes bedömningen att

delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

Revisorerna kunde inte göra någon bedömning av verksarnhetsmålen och de finansiella

målen då dessa återrapporteras i samband med årsbokslutet utom vad gäller' 3  av de 14

aktiviteterna under Verksamhetsmål 5:3. Det gäller målen att kommunkoncemen är

långsiktig hållbar ekonomisk, socialt och ekologiskt. vilka följs upp och är uppnådda per

augusti. Nämndernas prognosticerade utfall visade att det fortsättningsvis är ytterst

viktigt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter.

Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer

Revisorernas granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer visade att

nämndernas inköpsverksamhet inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och ekonomiskt

tillfredsställande sätt. Bedömningen grundades pä att antalet beställningsberättigade är

alldeles för högt och att inköp i alltför stor utsträckning sker utanför avtal. Revisorerna

ansåg det som oroande att det bland de datakonsultfdretag som anlitats utanför avtal

fanns sex leverantörer där inköpen översteg 500 tkr under en period om ett år.

Det finns behov av att utveckla en mer strukturerad inköpsorganisation. Detta kan ske

genom att lägga ut ansvaret för inköpen för olika produktområden inom förvaltningen på

särskilt utsedda personer. Det blir då lättare att nå ut med information om gällande

ramavtal inom respektive produktområde. Det är positivt att beslut har fattats om att

införa elektronisk handel (e-handel) i kommunen. Revisorerna bedömer att det kommer

att förbättra avtalstroheten och effektivisera inköpsprocessen.

Kommunens attestregler behöver förbättras ytterligare för att stärka den interna

kontrollen. Beloppsgränsema kopplade till beslutsattestanter' bör beslutas formellt samt

att beslut om att tillfälligt höja beloppsgränsen för beslutsattest bör fattas av överordnad.
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Fonnuleringen i kommunstyrelsens reglemente om styrelsens ansvar i

upphandlingsfrågor är något oklar. Nämndema är ansvariga för upphandling av

nämndspecifika varor och tjänster. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att

styrelsen övertar ansvaret för nämndspecifika upphandlingar om de är av principiell vikt.

Vad som avses som principiellt i dessa sammanhang framgår inte. Det bör förtydligas

vilka upphandlingar som är av stor principiell vikt, exempelvis genom en beloppsgräns.

Dokumenterade rutiner finns för inköp. Upphandlings- och inköpspolicyn och riktlinjerna

for upphandling och inköp behöver revideras utifrån att beloppsgränsema för

direktupphandling har höjts. Upphandlingsenheten utgör ett viktigt stöd till nämnderna i

inköps- och upphandlingsfrâgor. Det är positivt att enheten satsar på att förbättra

avtalstroheten. Det bör utredas hur sökning i avtalsdatabasen kan förenklas. Kommunens

attestregler är i huvudsak ändamålsenliga men kan förbättras ytterligare för att stärka den

intema kontrollen.

Kommunstyrelsen har inte genomfört tillräckliga kontroller och uppföljningar av

kommunens inköp utanför avtal. Det är positivt att ett dataprogram utvecklas för detta

ändamål. Uppgifter bör tas fram för alla kommunens verksamheter och presenteras för

styrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten den 20 oktober år 2015. Av yttrandet

framgår att upphandlingsenheten har påbörjat e-handelsprojekt. Projektet kommer att

löpa under tolv månader. Syftet är att skapa en mer kontrollerad inköpsprocess. Detta

kommer att ske genom att de framtida beställama begränsas till antalet och ges utbildning

i hur beställningar ska genomföras och certifreras för inköp. Attesträtten kan delvis

kopplas till behörigheten i e-handelssystemet.

Systemet kommer att garantera att beställama köper de varor som kommunen upphandlat,

andra produkter kommer inte att finnas i systemet. För de ramavtal som ligger i systemet

kommer därmed avtalstroheten att stiga. Enligt kommunstyrelsen bör man vara medveten

om att det kommer att ta tid att få in avtalen i systemet då processen kring varje avtal är

omfattande. Man bör även vara medveten om att alla avtal inte lämpar sig för e-handel,

exempelvis avtal Vid engångsköp. Inom kort kommer kommunen att ha tillgång till en så

kallad avtalscontroller. Denne kommer bland annat att följa upp hur verksamheterna

bedriver sina inköp och fungera som stöd för förvaltningarna i arbetet med att förbättra

avtalstroheten.

I övrigt motsvarar slutsatserna i PwC:s granskning den uppfattning som

upphandlingsenheten har kring forvaltningamas avtalstrohet och inköpsorganisation.

Därför är det upphandlingschefens uppfattning att forvaltningamas arbete med att öka

avtalstroheten bör intensifreras.

3

-�127�-



I
KARLSHAMN 20l6›04-0l

Bilaga till  revisionsberättelsen

Riktlinjerna för attest kan enligt kommunstyrelsen kompletteras med exempelvis följande

skrivning: ”Attestuppdrag kan begränsas. Exempelvis kan det gälla viss tidsperiod, del av

verksamhet, del av projekt, beloppsgränser 0 s v."

Enligt kommunstyrelsen tydliggörs redan i reglementstexten att det rör sig om

kommunövergripande upphandlingar och upphandlingar som sker samordnat med

annan/andra kommuner. Skrivningen ..."övriga upphandlingar av stor principiell vikt” har

till syfte att ge kommunstyrelsen en öppen befogenhet. Uttrycket är välbekant rent

kommunallagsrärtsligt och beskriver exempelvis fullmäktiges befogenheter i

kommunallagen 3 kap 9 §. Enligt Prop 1973:90 sid 231 står uttrycket för ett

beslutsoinråde av mera grundläggande natur eller mera generell räckvidd. Det handlar

främst om beslut där det politiska momentet är avgörande. Såväl ”grundläggande natur”

som “generell räckvidd” behöver inte i den enskilda upphandlingen betinga ett särskilt

högt värde men kan binda upp och begränsa kommunens handlingsutryinme. Det skulle

därför enligt kommunstyrelsen förfela syftet med skrivningen att begränsa det till vissa

belopp. Det är tämligen vanligt att vid handläggningen av ärenden prövajust frågan om

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för att bedöma om kommunstyrelsen

eller fullmäktige ska besluta i ett ärende.

Dataprogrammet mäter om förvaltningarna genomför köp till avtalsleverantörer. Det går

dock inte att få ut information kring huruvida avtalsprodukter inköps. Det kan alltså vara

så att fel produkter köps in från leverantör med vilken kommunen har avtal. Man bör

därför överväga om ett system som bättre mäter avtalstroheten ska införskaffas.

Granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet

Revisorerna har granskat huruvida kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig

styrning och uppföljning av näiingslivsverksamheten som bidrar till att kommunens

näringspolitiska mål förverkligas. Granskningen visar att de förändringar som gjorts av

organisation och införandet av ett nytt uppföljningssystem avser att säkerställa en

ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att

kommunens näringspolitiska mål förverkligas. Kommunstyrelsen bör säkerställa att

utvärderingar görs specifikt mot de mål som kommunfullmäktige har fastställt genom att

kommunen låter genomföra utvärderingar och inte enbart förlita sig på externa

utvärderingar.

Revisorerna efterlyser en definition av attityder till företagande relaterat till det

näringspolitiska arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder.

För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser

ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten

baserade på uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda kriteriema.
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Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att återspegla

samtliga av kommunfullmäktiges  beslutade  övergripande mål. Att få en relevant

uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska mål som gäller i

Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning är' angeläget. Därför bör

egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser om kommunens näringspolitiska

åtgärder genomföras som komplement eller alternativ till de externa undersökningar som

används för uppföljning idag.

Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det

näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala

verksamheter.

I rapporten pâtalas även behovet av bättre kommunikation och informationsinsarnling

mellan förvaltningarna för att underlätta de externa kontakterna med företagare.

Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller' vissa fastighetsföwärv

för strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta

föwaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade rapporten den  3  december år 2015. Revisorerna har i

skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2016-02-09, begärt ett förtydligande av

kommunstyrelsens svar.

Granskning av sjukfrånvaron
Granskningen av sjukfrånvaron avgränsades till att bedöma om kommunstyrelsen, BUS-

nämnden och omsorgsnämnden arbetar ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron.

Granskningen visade att kommunstyrelsen och BUS«nämnden till delar arbetar

ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron, medan omsorgsnämnden arbetar

ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna gällande sjukfrånvaron är

i huvudsak tydlig. Vidare finns ändamålsenliga kommunövergripande policyer och

strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro, liksom mål och aktiviteter för att minska

sjukfrånvaron.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har genomfört någon

kommunövergripande, dokumenterad analys av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron,

vilket är att betrakta som en brist. Vidare bör kommunstyrelsen och nämnderna få

löpande redovisning om hur sjuktalen utvecklas.
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l granskningen konstateras att kommunstyrelsen har vidtagit få kommunövergripande

åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. BUS-nämnden har delvis genomfört åtgärder i

syfte att minska sjukfrånvaron, i och med projektet på två förskolor i syfte att underlätta

vikariehanteringen. Omsorgsnämnden har vidtagit aktiva åtgärder för att minska

sjukfrånvaron i och med det åtgärdspaket som nämnden beslutade om ijanuari år 2015.

Efterlevnaden av gällande riktlinjer och rutiner för rehabiliteringsarbetet behöver följas

upp inom ramen för BUS-nämndens och omsorgsnämndens interna kontrollarbete.

Kommunstyrelsen rekommenderas att, inom ramen för det kommunövergripande arbetet

med sjukfrånvaron, utbyta erfarenheter medjåmforelsekommuner med låg sjukfrånvaro i

syfte att hitta framgångsfaktorer för det förebyggande arbetet.

BUS-nämndens svar

BUS-nämnden har behandlat revisionsrapporten den 16 februari 2016. I sitt svar uppger

nämnden att det finns all anledning för BUS-nämnden att hörsamma kominunrevisorerna

då de efterlyser en förstärkning av arbetet med att minska sjukfrånvaron. Karlshamns

kommun står inför en mycket stor utmaning då behovet av personal inom bland annat

BUS-nämndens verksamheter kraftigt ökat och kommer att öka de kommande åren.

Svar från omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har ännu inte inkommit till revisionen

vid tidpunkten för upprättandet av föreliggande redogörelse.

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Granskningen av kommunstyrelsens investeringsplanering visade att kommunstyrelsens

beslutsunderlag och rutiner inte är tillräckligt ändamålsenliga och att den interna

kontrollen avseende investeringar i anläggningstillgångar har brister.

Kommunen har genomfört och står inför omfattande investeringar.

lnvesteringsverksamheten ställer stora krav på de processer och beslutsunderlag som

föregår beslut om investeringar. Processema behöver utvecklas och tydliggöras genom

styrdokument med tydlig processbeskrivning för investeringsprocessens olika faser, med

roller och ansvar, och med en tydligare styrning avseende innehåll i form av bland annat

behovsanalyser och handlingsalternativ i de underlag som ligger till grund for

beslutsfattandet.

Det bör finnas en transparens i vilka överväganden kring handlingsalternativ som har

skett, samt att handlingsaltemativen tydligt redovisas.

Kommunens investeringar innebär oftast betydande kapitalutgifter och

avskrivningstidema förutsätts långa, vanligtvis över 30 år. Behovsanalysema måste

innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Behoven behöver också tydligare kopplas

till de övergripande målen, där det framgår hur investeringen ska bidra till ökad

måluppfyllelse. Behovsanalysen behöver, när det är relevant, underbyggas av volyrntal

eller andra för verksamheten motiverande faktorer.  I  samband med behovsbeskrivningen

anser vi att nämndernas övewäganden tydligt bör framgå.
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Det strategiska arbetet med investeringar behöver öka med ett tydligare tvärsektoriellt

arbete För att främja helhetsperspektivet. Lokalförsörj ningsgruppen, eller motsvarande,

har en viktig roll i sammanhanget och behöver tydligare fungera som en strategisk

samordnande funktion med såväl framförhållning som långsiktighet i arbetet. Bristande

framförhållning kan innebära att investeringar kommer till stånd, utan tillräckliga

beslutsunderlag. Genom ett tydligare tvärsektoriellt arbete, med ett helhetsperspektiv,

reduceras risken för att felaktiga beslut om investeringar sker. Vi anser också att rollerna

behöver tydliggöras vad avser roll och ansvar för att investeringsobjektet utformas

kostnadseffektivt utifrân verksamhetens behov.

Kopplat till de höga investeringsvolymema och kommunens fmansiella mål, att det

behövs en transparent planering som är ett antal år längre än tre år. Denna planering

kopplas till en bedömning av hur internt tillförda medel till investeringsutgiftema

förhåller sig till det långsiktiga behovet av nyupplåning. Framförhållning och

lângsiktighet är viktigt faktorer för att i görligaste mån skapa stabilitet i planeringen och

att undvika allt för stora förändringar mellan budgetåren, samtidigt som oväntade

omvärldsfaktorer som påverkar planeringen enklare kan hanteras genom den bättre

överblick som en längre tidshorisont innebär.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen har behandlat revisionsrappoiten den 2 februari 2016. I sitt svar

uppger kommunstyrelsen att den delar revisionens synpunkter och ekonomiavdelningen

kommer att tillsätta en arbetsgrupp med bred förankring för att jobba vidare med

synpunkter-na. Ambitionen är att arbetsgruppen är klar och kan presentera ett förslag till

åtgärder och en arbetsmodell senast 20 l 6-10-30.

Förstudier

Under året har revisorerna genomfört tvâ Förstudier i syfte att bedöma om fördjupad

granskning krävs. I förstudien om gymnasielevers arbetsplatsförlagda lärande bedömdes

att resultatet bör fogas till revisoremas risk- och väsentlighetsanalys samt följas upp av

revisorema i samband med möten med gymnasienämnden. Förstudien om

fritidsgårdsverksamheten resulterade i bedömningen att förstudien inte föranleder ett

behov av en fördjupad granskning av fritidsgårdsverksamheten i dagsläget.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen
Genom lekmannarevisorema har vi också granskat verksamheten i de kommunala

bolagen enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Samtliga kommunens revisorer

erhåller rapporter från lekmannarevisoremas arbete i bolagen och utsedda

lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med styrelserepresentanter

och ledning för respektive bolag.
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Avslutning

Revisorerna har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Vår processorienterade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att

granskningen avslutas först sedan vidtagna och eller planerade åtgärder har redovisats.

Sammanträffanden har under året löpande skett med kommunfullmäktiges presidium. Vi

har även genomfört möten med presidiema (inklusive en representant för det största

oppositionspartiet) i kommunstyrelsen, BUS-nämnden, omsorgsnämnden och

socialnämnden. Revisorerna har vid dessa möten fört en övergripande diskussion om

respektive nämnds verksamhet och ekonomi. Vid mötena har respektive presidium på

uppdrag av revisorema genomfört en Swot-analys. Möten med resterande nämnder

kommer att genomföras under år 2016.

Vår granskning sker under offentlig insyn. Rapporter och övriga skrivelser hänförliga till

vår granskning utgör därför, efter vår slutbehandling, normalt offentliga handlingar.

8
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-29 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 15:30   Ajournering kl 14:08-14:15 

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring (ej § 61) Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini from § 62 Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bärthil Ottosson (M) tjg för Elin Petersson (M) 
Charlott Lorentzen (MP) tjg för Anders Englesson (MP) 
Andreas Saleskog (S) tjg för Sara Sakhnini (S) § 59-61 
Anna Kälvestam (M) tjg för Magnus Gärdebring (M) § 61 
 

Närvarande 
ersättare: 

Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S) Magnus 
Sandgren (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Bodil Frigren Ericsson 
(L), Tobias Folkesson (S) from § 62 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör 
Christoffer Lundin, Live Entertainment, företräde inför behandlingen av 
§ 61 
Anna Persson, alkoholhandläggare § 61 
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare § 61 
Kent Wahnström, ekonom §§ 62-65 
 

Utses att justera: Leif Håkansson  

Paragrafer: 59-78 

Justeringsdatum:  2016-03-29 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 
  
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  
Justerande …………………………………………………… 

Leif Håkansson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-29 

sid 2 av 4 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-03-29   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-04-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-29 

sid 3 av 4 

 
§ 63 Kommunens årsredovisning 2015 2016/1181 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna detsamma till revisorerna och 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Härutöver föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade resultatet för 
2016 ökar från 8 173 tkr till 11 193 tkr 
 
att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att beräkna ny budgetramar för nämnderna efter 
tekniska justeringar och förändrad avskrivningsnivå 
 
att godkänna upprättat förslag att öka investeringsbudgeten för 2016 med 38 478 tkr till 
92 952 tkr 
 
att den utökade investeringsvolymen, 38 478 tkr, finansieras med ökad upplåning. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2015 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till 
plus 2 miljoner kronor för kommunen, varav VA + 0,7 miljoner kronor. 
 
Nämndernas resultat är plus 10,3 miljoner kronor medan finansförvaltningens resultat är 
minus 5,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är plus 4,8 miljoner kronor. 
 
Den sammanställda redovisningen visar på ett positivt resultat, 6 miljoner kronor. 
 
Årets investeringar uppgår till 102 miljoner kronor inklusive VA och 84 miljoner kronor 
exklusive VA. 
 
I samband med beredningen av 2015 års bokslut har framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2016 års drift- och investeringsbudget. 
 
För driftbudgeten finns en del förändringar av tekniska karaktär, som inte påverkar 
nämndernas verksamhetsutrymmen. Tekniska förändringar har bl. a genomförts för 
justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade kapitalkostnader och reglering av 
interna mellanhavanden. 
 
Som en följd av lägre investeringsnivå 2015 kommer avskrivningskostnaderna att 
förändras. Arbete med detta pågår och ekonomiavdelningen återkommer så snart som 
möjligt med uppgift om dess påverkan på resultatnivån. 
 
Bilagor 
 
1 Dokumentet årsredovisning 2015.pdf 
2 Dokument Bilaga till årsredovisning 2015 nämndernas vhtmått och nämndsmål.pdf 
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sid 4 av 4 

 
 
Yrkanden 
 
Ted Olander (MP) yrkar följande tillägg; att det från och med 2016 års bokslut upprättas 
ett miljöbokslut. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Ted Olanders tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Ted Olanders (MP) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Årsredovisningens struktur 
Karlshamns kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den 
vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion av 
årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn 
på det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: 
 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i 
årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. 
 
Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning av 
kommunens befolkningsutveckling, näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, effekter av 
skatteutjämningssystemet samt kommunens internationella arbete. Därefter följer en 
uppföljning av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål som brutits ned till 15 verksamhetsmål. 
I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån perspektiven 
resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, investeringsredovisning, 
avstämning av de finansiella målen samt en framtidsbedömning. Förvaltningsberättelsen 
avslutas med personalberättelsen samt personalnyckeltalen. 
 

Nämndsredovisning 
Kommunens 14 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiskt utfall samt förväntad utveckling i framtiden. 
För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. 
 

Redovisning av kommunala bolag och förbund 
Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver 
kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, årets 
resultat samt gör en framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive bolag/förbund. 
 

Våra räkenskaper 
”Våra räkenskaper” inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns 
benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, 
kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis 
återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika 
delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. 
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                         INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                              
  

 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund 

 Årsredovisningens struktur 
 Kommunstyrelsens ordförande har ordet       
 Det hände 2015 

      

                          Förvaltningsberättelse   sida 5                            
Kommunens befolkning uppgick till 31 846 den 31 december 2015, vilket är en ökning med 248 
personer.  

 
                      Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2015    sida 10     
                              Från och med 2015 redovisas resultatet av kommunfullmäktiges mål med indikatorer.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans bedöms vara uppfyllt då 
kommunen redovisar ett positivt resultat 2015. Målet överskottsgrad, ett resultat på 2 procent av 
skatteintäkter och bidrag under en femårsperiod når vi inte då genomsnittet är 1,6 procent. 
Soliditeten under en genomsnittsperiod är 68 procent vilket innebär att målet på 60 procent i 
genomsnitt under 5 år nås.   

 

                             Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)   sida 16 

En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med drygt 240 
andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, 
effektivitet och samhällsutveckling. 

 

                      Finansiell analys   sida 21     
 Årets resultat uppgår till +2 miljoner kronor varav kommunen +1,3 miljoner kronor och VA +0,7 
miljoner kronor.  Pensionsförpliktelserna minskar med 28 miljoner kronor jämfört med 2014 och 
uppgår till 722 mnkr. Den finansiella analysen visar att soliditeten 2015 är oförändrad, 68 % i 
genomsnitt de senaste fem åren. De långfristiga skulderna har ökat med 25 miljoner kronor och 
uppgår till totalt 243 miljoner kronor. 

                         
  Driftredovisning   sida 26     
   Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och 
   budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande  
   till budget på +2 miljoner kronor, vilket fördelar sig med +10,3 miljoner kronor på nämnderna och  
  – 5,5 miljoner kronor på finansförvaltningen.  

 

                      Investeringsredovisning   sida 27     
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2015 samt 
kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget.  
Stora investeringar som slutförts är Stenbackanavet och Stilleryd industriområde. Årets 
investeringar uppgår till 102 miljoner kronor, budgeterad nivå 120 miljoner kronor.  

 

                      Personalberättelse   sida 33     
Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till 3 046 vilket är en ökning med 102 jämfört med 
2014. 82 % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 44,9 år.  
Medelheltidslönen är 26 318 kronor. Sjukfrånvaron uppgår till 7,58 procentenheter av tillgänglig 
tid. 
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Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund. 
I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den verksamhet som 
sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/bolag. För innehållet 
svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer detaljerad information hänvisas till 
respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. 

 

Nämnder 
Kommunfullmäktige    37 
Kommunrevision    38 
Kommunstyrelsen    40 
Socialnämnden     42 
Omsorgsnämnden    45 
Nämnden för barn, ungdom och skola   48 
Gymnasienämnden    50 
Kulturnämnden    52 
Tekniska nämnden inkl VA-enheten   54 
Byggnadsnämnden    61 
Fritidsnämnden    63 
Överförmyndarnämnden    65 
Valnämnden                                 66 
Festivalkommittén    67 
Kommunala bolag, helägda 
Karlshamnsfastigheter AB    68 
Karlshamn Energi AB    69 
Karlshamns Hamn AB    71 
Karlshamnsbostäder AB    73 
Kommunalförbund, delägda bolag 
Räddningstjänsten Västra Blekinge   75 
Vårdförbundet Blekinge    76 
Miljöförbundet Blekinge Väst                                 77 
Västblekinge Miljö AB    78 
 

Våra räkenskaper 
2015 års resultat är +2miljoner kronor, varav vatten och avlopp står för +0,7 miljoner kronor. Det 
egna kapitalet uppgår därmed till 1 119 miljoner kronor. Kommunens låneskuld är 243 miljoner 
kronor vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. Den sammanställda redovisningen (kommunen + 
de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 6 miljoner kronor 2015.  

 
Sammanställd redovisning 
Resultaträkning                                79 
Kassaflödesanalys                                80 
Balansräkning                                                              82 
Karlshamns kommun 
Resultaträkning    83 
Kassaflödesanalys    84 
Balansräkning                                  85 
Noter                                                               86 
Redovisningsprinciper                                 94 
Revisionsberättelse                                   - 
Ord och uttryck                                 96 
  
 
Bilaga till årsredovisningen 
Nämnders och Bolags verksamhetsmått och deras uppföljning av kommunfullmäktiges   
mål,  nämndsmål/bolagsmål och indikatorer 
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Förvaltningsberättelse 

 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Den svenska ekonomin växer för närvarande i snabb takt. Snabbt växande 
investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de 
höga tillväxttalen. Den starka tillväxten för med sig att sysselsättningen och 
skatteunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 
procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas 
kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla. För de offentliga finanserna 
blir bedömningen därmed underskott dessa år. Utvecklingen är oroande. 

 
 
                         Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation 

Det ekonomiska läget i kommunsektorn blir allt mer besvärligt. Trots att utvecklingen 
av intäkter är relativt positiv så räcker inte intäkterna för att klara kostnadstrycket. SKL 
gör bedömningen att det för att bryta utvecklingen krävs nya åtgärder från såväl 
kommunerna som staten eller skattehöjningar på cirka två kronor fram till 2019 (för att 
klara ett resultat på en procent av skatter och bidrag fram till 2019 jämfört med dagens 
nivå). För kommunsektorn är det viktigaste bidraget ökning av skatteunderlaget. Men 
det krävs dessutom åtgärder som stärker intäkterna. Utgångspunkten är att staten höjer 
statsbidragen med två procent per år i fasta priser från och med 2017. Men det kommer 
ändå att behövas skattehöjningar för att få ihop ekonomin i kommunerna. För att klara 
de kommunala åtagandena framöver krävs nya sätt, med långsiktiga och stabila 
planeringsförutsättningar, samt att de generella statsbidragen inte urholkas. Ny teknik 
med digitala lösningar inom exempelvis vården nämns som ett sätt att möta framtidens 
utmaningar. 
 
Den främsta anledningen till det höga kostnadstrycket är befolkningsförändringar. Fler 
barn och äldre driver upp kostnaderna inom skola, äldreomsorg och sjukvård 
tillsammans med en ökad efterfrågan på välfärd. En stor invandring påverkar också 
kommunernas verksamheter. En relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam 
ålder, vilket på sikt kommer att möjliggöra en positiv inverkan på långsiktig finansiering 
av välfärden om etableringen på arbetsmarknaden lyckas. På kort sikt är det troligt att 
nyanlända kommer att ha svårt med att försörja sig och betala skatt i samma 
utsträckning som övrig befolkning. Källa: SKL, Ekonomirapporten, oktober 2015.  
 
Mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar kommer enligt 
Migrationsverkets prognoser för 2016 att överstiga mottagandet 2015, vilket innebär 
ett fortsatt högt tryck på verksamheten. Ytterligare platser för ensamkommande krävs 
under 2016 
 
Även förändringar inom det allmänna pensionssystemet påverkar skatteunderlaget 
som minskar samtidigt som kommunsektorns pensionskostnader ökar de närmaste 
åren. Antalet kommunala pensionärer ökar samtidigt som intjänandekostnaderna för 
de anställda ökar. Källa: SKL: Makronytt 1/2015, cirkulär 15:23, Ekonomirapporten 
oktober 2015. 
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Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Karlshamns kommuns befolkning har under 2015 ökat med 248 invånare till 31 846 
personer. Sveriges befolkning ökade med 103 662 invånare och uppgick vid årets slut 
till 9 851 017 personer. För riket är 2015 års ökning den hittills högst uppmätta 
ökningen mellan två år. 

 

Ökningen under 2015 beror främst på invandringsöverskottet, 355 personer. 
Födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -52 
personer vilket motsvarar prognosen för 2015. 367 personer dog under året jämfört 
med prognostiserade 378. Antalet levande födda är 315 istället för beräknade 326 
personer.  

 

 
 
Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2015 blev 300. Flyttningsnettot är inflyttade 
minus utflyttade och är lägre 2015 jämfört med 2014. Invandringsöverskottet (som 
ingår i flyttningsnettot) är 355 (2014 = 311) vilket är högre än de senaste åren. 
Däremot visar flyttningarna inom Sverige ett underskott med -55 personer jämfört 
med +64 personer under 2014.  
 
Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. 
Befolkningsprognosen för 2015 förutspådde att antalet invånare skulle vara 31 780 vid 
årsskiftet. Det faktiska resultatet är 31 846 personer vilket är 66 fler invånare den 31 
december 2015 än vad befolkningsprognosen beräknat.  
 
Andelen personer med utländsk bakgrund var 2015 i Karlshamn 14,4 procent jämfört 
med 22,2 procent för riket. (2014: 13,6 respektive 21,5 procent). Sett till 
totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat 
sedan 2012). 
 
Av utrikes födda som bodde i Karlshamn den 31 december 2015 kom 12 procent från 
de övriga nordiska länderna, 23 procent från EU-länder framför allt Polen och 
Tyskland, 16 procent från övriga europeiska länder utanför EU, 5 procent från Afrika 
och 41 procent från Asien där personer från Syrien är den största gruppen. 
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I förhållande till 2014 ökar åldersgrupperna 0-15 år, 25-64 år och 65-w år. Utfallet 
visar en minskning av gymnasieungdomar 16-18 år och av gruppen 19-24 år.  
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Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent 
män. För Blekinge är siffrorna 49,1 procent kvinnor och 50,9 procent män. För första 
gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i Sverige fler än 
antalet kvinnor, 49,9 procent respektive 50,1 procent. 
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (24,6 procent 
mot 19,8 procent), medan antalet barn och ungdomar är något lägre samt antalet i 
förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre. 
 
Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0,84 2015 till 0,92 2025. I riket 
beräknas försörjninsbördan öka från 0,74 till 0,81. 
Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan 
antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till 
deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i 
yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp 
i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre 
(65+). 
 

 
 

 
Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,2 år jämfört med Blekinge 43,2 år och 41,2 år 
för riket totalt. Om tio år beräknas medelåldern i Karlshamn ha sjunkit till 43,7 år och 
ökat i riket till 41,5 år 
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Befolkningsutveckling 2012-2015 
      2012 2013 2014 2015 Förändring % 

Blekinge 
    

14 - 15   

Karlshamn 31 132 31 272 31 598 31 846 248 0,8% 

Karlskrona 63 691 63 912 64 348 65 380 1 032 1,6% 

Olofström 12 896 12 902 13 031 13 170 139 1,1% 

Ronneby 27 788 27 871 28 221 28 697 476 1,7% 

Sölvesborg 16 808 16 800 16 959 17 160 201 1,2% 

Kommuner i närområdet           

Bromölla  12 250 12 336 12 400 12 513 113 0,9% 

Osby 12 637 12 713 12 828 12 954 126 1,0% 

Östra Göinge 13 620 13 687 13 864 14 102 238 1,7% 

Älmhult 15 724 15 759 15 908 16 168 260 1,6% 

Tingsryd 12 141 12 156 12 198 12 260 62 0,5% 

Emmaboda 8 991 8 964 9 009 9 090 81 0,9% 

Torsås 6 858 6 879 6 925 6 943 18 0,3% 
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Kommunfullmäktiges mål 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 78 om kommunkoncernens inriktnings- 
och verksamhetsmål för 2015. KF antog samtidigt kommunens nya system för styrning, 
uppföljning och kvalitet, Kompass Karlshamn.  

Inriktningsmål: Ett rikt liv 

för alla i ett samhälle med 

öppenhet och framtidstro

Inriktningsmål: 

Delaktighet, dialog och 

nyskapande präglar 

Karlshamn

Inriktningsmål: Kultur som 

lyfter människor och miljö 

samt inspirerar till möten 

och upplevelser

Inriktningsmål: Med ny 

teknik skapas utveckling 

och tillväxt

Inriktningsmål: En effektiv 

och innovativ organisation i 

framkant

Kommuninvånarna får god 

omsorg, stöd och vård

En ändamålsenlig infrastruktur 

bidrar till ett växande 

näringsliv och en attraktiv och 

hållbar livsmiljö

Barn och unga berikas genom 

kultur-, idrotts- och 

naturupplevelser

Kommuninvånarna ges 

möjlighet till kommunikation 

och självständighet med hjälp 

av digital teknik

Kommunkoncernen är en 

modern och attraktiv 

arbetsgivare med 

professionella och engagerade 

medarbetare

Barn och unga lär sig och 

utvecklas så långt som möjligt

Kommuninvånarna och 

företagen är delaktiga i och har 

inflytande över en god 

kommunal service

Kommuninvånarna och 

besökare tar del av ett rikt och 

spännande utbud av kultur- 

och naturupplevelser

Ökad tillväxt och sysselsättning 

inom logistik och transport, 

digitala medier samt energi

Kommunkoncernen omprövar 

och utvecklar kontinuerligt 

verksamheten utifrån 

uppdraget och 

omvärldsbevakning

Det finns levande, spännande 

och ändamålsenliga 

boendemiljöer för alla

Kommuninvånarna ges, utifrån 

sina förutsättningar, lika 

möjligheter och rättigheter att 

vara delaktiga i samhället

Kommunkoncernen är 

långsiktigt hållbar ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt

Kommuninvånarna har eller 

uppnår egenförsörjning

Kommuninvånarna känner sig 

trygga

V
e

rk
sa

m
h

e
ts

m
ål

 

Vision: En plats för liv och lust

 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 

Sammantagen bedömning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Under 2015 har det skett en positiv utveckling vad gäller arbetet med 
kommunfullmäktiges inriktnings- och verksamhetsmål. Detta är första året då det har 
varit möjligt att följa upp kommunens resultat i förhållande till de som kommunen är 
till för ex medborgare, brukare eller elever. Under året har det varit en tydlig 
fokusering på Kommunfullmäktiges mål och de mål och åtaganden som nämnder och 
verksamheter har fastställt i verksamhetsplanerna för året. Alla nämnder och 
verksamheter har aktivt arbetet för att nå en bra måluppfyllelse. 
 

 Bedömning av Indikatorer Antal  Antal 
% 

Målupp-
fyllelsegrad 

Kommentar 

 
Indikatorn är uppfylld 12 23,6 100 – 132 % Bra måluppfyllelse 

 
Indikatorn är delvis 
uppfylld 

4 7,8 96 – 99 % Måluppfyllelsen ligger mycket nära helt 
uppfylld 

 
Indikatorn har ej uppfyllts 15 29,4 0 -93 % 6 av indikatorerna har en målupp-

fyllelsegrad mellan 83 – 93 % 

 
Indikatorn har ej kunnat 
bedömas eftersom resultat 
eller målnivå saknas 

20 39,2  Flera av indikatorerna har bra resultat 
men det finns ingen målnivå att relatera 
till. Flera av indikatorerna visar ett bra 
resultat i förhållande till snittet i riket för 
KKiK-måtten 

 Totalt 51 100,0   
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Under 2015 görs bedömningen att måluppfyllelsen visar på ett varierande resultat där 
vissa indikatorer har varit svåra att mäta eller inte har varit möjliga att mäta. Det har 
också funnits indikatorer som inte har åsatts någon målnivå. Inför 2016 har en 
utveckling skett och erfarenheterna från 2015 års bokslut tas nu med i budgetarbetet 
för 2017. 
 
Sammantaget kan sägas att kommunens resultat för 2015 ligger på en bra nivå men att 
det finns utvecklingsområden som vidare kommer att analyseras framöver. 
 

Inriktningsmål: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
I maj 2015 antog kommunfullmäktige översiktsplan 2030 för planering av det framtida 
Karlshamn. Arbete har påbörjats för att ta fram en strategi för mark och boende med 
förslag på tydlig prioritering utifrån antagen översiktsplan. 
Exploateringsprocessen är framtagen och ska nu implementeras i organisationen. Ett 
strategi- och beredande råd ska inrättas för strategisk och långsiktig samplanering 
kring kommunens exploateringar och lokalbehov. 
Utveckling pågår av moderna boendealternativ för äldre. Den första etappen på 
Östralycke med 22 nya lägenheter stod klar i december 2015 och projektering av 20 
nya lägenheter på Ekegården är igång. 
 

Inriktningsmål: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Utveckling av e-tjänster pågår och under året har ca 50 tjänster utvecklats vilka 
återfinns på kommunens webbplats. 
För att möta medborgare med behov av omsorgsförvaltningens tjänster har en 
gemensam ingång/mottagning byggts upp för att förenkla mötet för medborgaren och 
öka tillgängligheten. 
Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny 
reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
Nybyggnation av Stenbackanavet har avslutats under året. 
 

Inriktningsmål: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till möten 
och upplevelser 
Östersjöfestivalen erbjuder olika upplevelser inom kultur, mat och musik för 
karlshamnsmedborgarna och besökare. 
Upprustning av lägenheterna på Tärnö har skett inför säsongen 2015 vilket bidragit till 
ökad beläggning. 
Flytten av Stadsbiblioteket till Citygallerian har inneburit en bemannad barnavdelning 
och en särskild bibliotekstjänst inriktad mot barnbibliotek. 
En fortsatt utveckling av Lokstallarna pågår till en attraktiv kulturarena tillgänglig för 
fler målgrupper. 
Kartor över gångvägar på Stärnö naturreservat har tagits fram och är godkända av 
Länsstyrelsen 
 

Inriktningsmål: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
En plan för framtida etableringar inom Logistik Karlshamn (Stilleryd) är framtagen. 
Arbete pågår för att använda välfärdsteknik inom omsorgen som alternativ för större 
självständighet för medborgare och brukare. 
 

Inriktningsmål: En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Under 2015 har den fortsatta implementeringen av Kompass Karlshamn pågått i hela 
organisationen. Chefer på olika nivåer lyfter fram en ökad delaktighet genom 
verksamhetsplanering och resultatrapportering. 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges indikatorer 
 

För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem: 
 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är delvis uppfyllt  

 Målet är inte uppfyllt 

 Målet kan inte bedömas eftersom resultat eller målnivå saknas  

 
Inriktningsmål 1: Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 

 Resultat 
2014 

Målnivå 
2015 

Resultat 
2015 

Värde-
ring 

  

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda 
boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

87 88 
 

81 
 

  

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin hemtjänst  
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

91 92 91 
 

  

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK) 88 90 94 
 

  

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet 
(egen undersökning) 

-- -- -- 
 

  

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

88,4 % 89 % 83 % 
 

  

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 
inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

82 % 83 % 80 % 
 

  

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

59,8 % 65 % 69% 
 

  

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 

-- -- 93 % 
 

  

Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenligt boendemiljöer 
för alla 
Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för 
bostadsändamål 
Kommentar: Översyn av indikatorn behöver göras då den inte 
går att mäta. Indikatorn finns kvar även för 2016 

-- 90 % -- 
 

  

Antal antagna detaljplaner, st -- 5 st 1 detalj-
plan, 1 

översikts-
plan har 
antagits 

 
  

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo och leva 
på 

Index 66 Index 65 Index 66 
 

  

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande 
till befolkningen i kommunen 

3,5 3,0 4,0 
 

  

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen 
(KKIK-index) 

Index 62 60 Index 62 
 

  

Andel föräldrar som uppger att de känner sig trygga när barnen 
är i förskolan. 
(egen undersökning) 

-- -- 97 % 
 

  

Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan.  
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 3, 5 och 8)  
Målnivå 2015 sätts i nivå med utfall i riket. 

-- 93  96 % 
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Inriktningsmål 2: Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 Resultat 

2014 
Målnivå 

2015 
Resultat 

2015 
Värde-

ring 
  

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv 
och en attraktiv och hållbar livsmiljö 
Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år) 
Kommentar: 
Ny medborgarenkät genomförs våren 2016 

- 61 -- 
 

  

Kommunens effektivitet i hantering och återvinning av 
hushållsavfall? (Index KKIK, Avfall Sverige) 

53 % 65 % 54 % 
 

  

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid 
nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter.  
(egen undersökning) 
Kommentar: Översyn av indikatorn behöver göras då den inte 
går att mäta. Indikatorn finns kvar även för 2016 
 

-- 90 % -- 
 

  

Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola 
och särskilt boende. 
(egen undersökning)  

-- -- Förskola, 
plats på 
önskat 
datum:   
76 %. 

Väntetid 
förskola 

för de 
som ej 

fått plats 
på önskat 

datum: 
15 dagar. 
Väntetid 
särskilt 
boende: 
56 dagar 

från 
ansökan 

till 
erbjudan

de om 
plats 

För-
skola 

 
 
 
 
 
 
 
 

Särskilt 
boende 

 

  

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande 
över en god kommunal service 
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
via e-post får svar inom två arbetsdagar? (KKIK) 

89 % 85 % 83 % 
 

  

Företagens sammanfattande omdöme om kommunens service 
för företagen (Index KKIK, Insikt) 

-- Index 75 Index 67 
 

  

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i 
kommunens utveckling (Index KKIK) 

59 % 65 % 59 % 
 

  

Kvalitén i kommunens webbinformation till medborgarna 
(Index KKIK) 

77 % 80 % 79 % 
 

  

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 
Arbetslöshet bland ungdomar Långsiktigt mål är att halvera 
ungdomsarbetslösheten från år 2013 (28,7 %) till år 2017 
(14,4 %) 

25,4 % 23,0 % 22,8 % 
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Inriktningsmål 3: Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till möten och 
upplevelser 

 Resultat 
2014 

Målnivå 
2015 

Resultat 
2015 

Värde-
ring 

  

Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur- idrotts- och 
naturupplevelser 
Andel av barn och ungdomar som under skoltid tar del av de 
kulturaktiviteter som kulturenheten erbjuder.  
(egen undersökning) 
 
Kommentar:  
Varje elev i åk F-9 får en musik- och en scenkonstupplevelse per 
läsår. 
Förskolans 3-5 åringar får 3-4 musik- och 
scenkonstföreställningar per läsår. 

-- -- Förskola:
2,8 

föreställn 
per barn 
Grund-
skola  
(F-9): 

2,5 
föreställn 
per elev 
Totalt: 

2,5 
föreställn 
per elev 

 
  

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kultur- och naturupplevelser 
Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB) 
Kommentar: Ny medborgarenkät genomförs våren 2016 
 

- 75  
 

  

Antal gästnätter i gästhamnarna, st 6.482 st + 5 % -5,2 % 
 

  

Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
Karlshamn inkl gästhamnarna (SCB), st 
Kommentar: Återrapporteras till KF efter att resultaten 
inkommit i april 2016 

166.489 
st 

+ 5 % Resultat i 
april -16  

  

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr) 
Kommentar: Återrapporteras till KF efter att resultaten 
inkommit i april 2016 

540.306 
tkr 

+ 5 % Resultat i 
april -16  

  

 
Inriktningsmål 4: Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

 Resultat 
2014 

Målnivå 
2015 

Resultat 
2015 

Värde-
ring 

  

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 
Antal bostäder med tillgång till minst 100 Mb/s som 
tillkommer  

-- 450 st 2324 
anslutna 
bostäder 
151231 

 
  

Andel företag och hushåll som har tillgång till minst 100 Mb/s 
bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning) 

-- -- 28 
anslutna 
företag 
151231 

 
  

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade handlingar 
som finns tillgängliga via kommunens webbplats 
 

-- 100 % 0 % 
 

  

Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom transport och logistik, 
digitala medier samt energi 
Sysselsättning inom branscherna logistik, transport, digitala 
medier samt energi 

-- -- -- 
 

  

Antal nya arbetstillfällen inom branscherna logistik, transport, 
digitala medier samt energi. 

-- 35 nya 
arbetstillf 

40 nya 
arbetstillf  
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Inriktningsmål 5 En effektiv och innovativ organisation i framkant 

 Resultat 
2014 

Målnivå 
2015 

Resultat 
2015 

Värde-
ring 

  

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 24,0 

dagar 
Samma 

nivå som 
2013 

24,2 
dagar  

  

Andel chefer som stannar minst fyra år i samma enhet.  
Kommentar: 
Omsorgsförvaltningen, 30% 
Utbildningsförvaltningen, 46% 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 38% 
Kommunledningsförvaltningen, 45% 

-- -- Kom-
munen 
totalt = 

38 % 

 
  

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 
Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

- 85 % Har ej 
kunnat 
mätas 

 
  

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 
Soliditet minst 60 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = 
KS) 

68 % 60 % 2015 =  
65 % 
5 år =    
68 % 

 
  

Koncernsoliditet minst 25 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

32 % 25 % 33 % 
 

  

Överskottsgrad genomsnitt 2 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 
2015 = +0,1 %  
Genomsnitt fem senaste åren = +1,6 % 

2,5 % 2,0 % +1,6 % 
 

  

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos)  
Prognos maj -3,5 mnkr, utfall dec +1,3 mnkr, skillnad 4,8 mnkr 
Se även kommentar under avstämning av finansiella mål 

-- 100 % Skillnad 
4,8 mnkr  

Mål går ej 
att jäm-

föra med 
resultat 

  

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 
Kommentar: Mätning har under året skett av organisationens 
leverantörstrohet, dvs i vilken utsträckning köp sker från en 
leverantör med vilken avtal finns. Det innebär att av samtliga 
inköp av varor och tjänster, entreprenader undantagna, som 
finansierats via driftsbudget, har avtalsleverantör nyttjats i 65 
% av köpen. 

-- 80 % 65 % 
 

  

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas. 

-- 100 % Inte 
uppnåtts  

  

Energianvändning i kommunala verksamheter -- -- -- 
 

  

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt - 100 % 100 % 
 

  

Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK)  

45 % 50 % 45 % 
 

  

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv.  

-- Minskn 
med 10% 

-- 
 

  

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja) 
 

-- Minskn 
med 10% 

Ej 
uppnått  

  

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 22 % 25 % 27 % 
 

  

Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män 
 

  Kvinnor 
69 %  

Män 31% 

 
  

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda -- -- -- 
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Kommunens Kvalitet i Korthet – resultatsammanställning 2015 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som 

beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 2015 har 240 kommuner deltagit i KKiK. 
Resultaten ger möjligheter till jämförelser över tid och med andra kommuner. 

De 25 procent som placerat sig högst 

De 50 procent som placerat sig i mitten 

De 25 procent som placerat sig lägst 

 

Sammanställning av KKiK-mått 2015 Antal Antal % 
Mått där resultatet är bättre än föregående år 12 30,8 % 
Mått där resultatet är lika med föregående år 7 18,0 % 
Mått där Karlshamn ligger över snittet i riket 26 66,7 % 
Mått där Karlshamn har ett grönt resultat 8 20,5 % 
Mått där Karlshamn har ett gult resultat 28 71,8 % 
Mått där Karlshamn har ett rött resultat 3 7,7 % 
Totalt antal mått  39  

 

1. Tillgänglighet 

Mått 1-3 Att få svar på en enkel fråga 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur många får svar på en enkel fråga via e-post inom 
två arbetsdagar? 81% 83% 89% 

 
83% 

 
84% 

Hur många får ett direkt svar på en enkel fråga via 
telefon? 33% 37% 56% 

 
42% 

 
46% 

Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon? 83% 90% 70% 

 
98% 

 
94% 

Kommentarer: Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period 
skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via 
kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Karlshamns 
kommun jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska hanteras för att 
förbättra tillgängligheten. 

83 procent (89 procent) av mailen som kommer till Karlshamns kommun besvarades inom två 
arbetsdagar jämfört med 84 procent i snitt för alla kommuner. 80 procent av mailen besvarades inom 
ett dygn. Bäst resultat i Karlshamn har Kultur och fritid med 100 procent svar inom två dygn.  

Andelen lyckade kontaktförsök (inom 60 sekunder) med en handläggare via telefon är 42 procent (56 
procent) vilket är en försämring mot förra året. Om tiden utökas till 120 sekunder är andelen lyckade 
kontaktförsök 44 procent. Bäst resultat i Karlshamn har Kultur och fritid med 75 procent och 
Förskoleverksamheten med 67 procent. 

Bemötandet från personalen i samtal som besvarats via telefon är 98 procent (70 procent) vilket är en 
klar förbättring mot föregående år och även ligger en bra bit över medelvärdet bland övriga 
kommuner. Flera av kommunens verksamheter ligger på 100 procent av gott bemötande av 
personalen. 
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Mått 4 Hur länge är det öppet? 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, 
simhallen och återvinningsstationen öppet utöver 
tiden 8-17 på vardagar?  47 tim 63 tim 

 
 
55 tim 

 
 
50 tim 

Kommentarer: Karlshamn ligger över medel för riket, 55 timmar mot 50 timmar. Detta är en 

minskning jämfört med förra året. 

 
Mått 5-6 Hur länge måste man vänta? 

2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds 
plats den dag de önskade? 89% 86% 85% 

 
76% 

 
65% 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som inte 
fick plats i förskolan på det datum de önskade?  18 9 10 

 
15 

 
23 

Kommentarer: Andelen som får plats på förskolan den dag man önskat är högre än i riket. Andelen 

har minskat sedan 2014, främst på grund av en snabb ökning i efterfrågan på förskoleplatser. 

Karlshamns kommun har i några kommundelar brist på förskoleplatser i barnets närområde. 

Mått 7 Hur länge måste man vänta? 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en 
plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande 
om en plats? 61 59 56 

 
 
56 

 
 
57 

Kommentarer: Antal dagar är på samma nivå 2015 som 2014.  Även antalet personer som tackar nej 

till erbjuden plats är på samma nivå som 2014 och det är väntetiden i dessa fall som påverkar 

resultatet med lång väntetid. Andelen ytterfall dvs de som väntat mer än 90 dagar, har ökat 2015 men 

ligger fortfarande under snittet för riket. 

Mått 8 Hur länge måste man vänta? 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid nybesök? 5 16 13 

 
8 

 
16 

Kommentarer: Karlshamns resultat 2015 innebär en minskning från föregående år. Den nya 

mottagningsenheten är den största anledningen till det förbättrade resultatet. 

2. Trygghet 

Mått 9-10  Trygghet 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i 
kommunen? 

index 
57 

index 
57 

index 
62 

Index 
62 

Index 
60 

Hur många vårdare besöker en äldre person med 
hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 13 15 16 

 
14 

 
15 

Kommentarer: 2015 års resultat visar att antalet personer som en brukare möter i sitt hem under en 

14-dagars period har minskat. Även andelen brukare som möter fler än 20 vårdare under 14 dagar 

har minskat från föregående år. 

Mått 11 Trygghet 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur många barn per personal är det i kommunens 
förskolor? Planerad bemanning 5,4 5,6 5,4 

 
5,4 

 
5,4 

Hur många närvarande barn per personal är det i 4,6 4,3 4,2   
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kommunens förskolor? 4,1 4,3 

Kommentarer: I resultatsammanställningen redovisas två mått på antalet barn per personal i 
kommunens förskolor. Detta avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 

Måtten tar inte hänsyn till personalens kompetens. Karlshamns kommun har en jämförelsevis hög 
andel anställda med pedagogisk högskoleexamen i förskolan (65 procent 2014 i jämförelse med 49 
procent i samtliga kommuner). Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor i arbetet med barns 
lärande och utveckling enligt förskolans läroplan. 

3. Din delaktighet och kommunens information 

Mått 12-13 Din delaktighet och kommunens 
information 

2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 
inget 
val 

inget 
val 83,6 

inget 
val 

 

Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna? 74% 78% 77% 

 
79% 

 
80% 

Kommentarer: Informationen till medborgarna har med åren fått en allt större betydelse inom den 
offentliga sektorn och allt fler söker informationen via internet. Medborgarna förväntar sig hitta 
information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Sveriges kommuner och Landsting, 
SKL, har sedan 2009 granskat kommunernas webbplatser och konstaterar att kommunerna har gjort 
stora förbättringar av informationen på sina webbplatser.  

Undersökningen visar att Karlshamns kommuns webbplats ger svar på 79 procent (77 procent) av de 
200 frågorna där svar ska hittas inom två minuters sökning. Genomsnittet bland medverkande 
kommuner är 80 procent. En motsvarande undersökning har genomförts för webbinformation för 
företagare. Där är Karlshamns resultat 88 procent (88 procent). Snittet i riket är 80 procent. 

Mått 14-15 Din delaktighet och kommunens 
information 

2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta 
i kommunens utveckling? 46% 40% 59% 

 
59% 

 
55% 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet? 

Index 
40 

Index 
40 

Index 
43 

Index 
43 

Index 
40 

Kommentarer: Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att 
skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Kommunen har genomfört en 
självgranskning utifrån ett antal aktiviteter för medborgarkontakter. Karlshamns resultat ligger på 
samma nivå som förra året men över medelvärdet för andra kommuner. 

4. Din kommuns effektivitet 

Mått 16-22 Kostnadseffektivitet – barn och unga 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan - i 
tusen kronor? 125 127 125 

 
127 

 
131 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 6 i 
kommunen i de nationella proven? 78% 95% 94% 

 
93% 

 
93% 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 3 i 
kommunen i de nationella proven? 68% 72% 67% 

 
71% 

 
70% 

Behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, 
andel av folkbokförda elever. 84,1% 87,0% 87,5% 

 
83,3% 

 
85,2% 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. 
Andel positiva. 76,1%   

 
82,0% 

 
75,0% 

Kostnad per betygspoäng (grundskolan) 324 kr 335 kr 347 kr 
 
351 kr 

 
375 kr 

Andelen elever (folkbokförda) som fullföljer 84% 82% 81,9%   
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gymnasieutbildning i kommunen 79,9% 78,6% 

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram - i tusen kronor 17 20 21 

 
24 

 
26 

Kommentarer: Karlshamns kommun har en lägre kostnad per inskrivet barn i förskolan än i riket. 
Jämförelsen tar inte hänsyn till kvalitet eller servicenivå i verksamheten. Karlshamns kommun har en 
högre andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleexamen än i riket i stort. Karlshamn har 
under den aktuella perioden erbjudit dygnet runt-verksamhet vid behov för barn upp till 13 år. 

Mått 23-25 Kostnadseffektivitet - Särskilt boende 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende 
finansierat av kommunen, - sammanvägt resultat 
bestående av olika faktorer? 96% 78% 69% 

 
 
69% 

 
 
66% 

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende - i 
tusen kronor? (1) 624 683 723 

 
 
814 

 
 
808 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende 85% 85% 87% 

 
81% 

 
83% 

(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i särskilt boende förändrats 
vilket för Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat mot tidigare. 

Kommentarer: Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2014. Karlshamn har även detta år låga 
resultat gällande frågor som rör internetuppkoppling och vilken tillgång de boende har till TV-kanaler 
i den egna lägenheten och i gemensamhetsutrymmen.  

Kostnaden per plats i särskilt boende är något högre i Karlshamn i förhållande till andra kommuner. 
Dock ligger Karlshamns resultat 2015 närmare medel än tidigare år. 

Resultatet avseende andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har blivit 
sämre 2015, liksom medel i riket. 

Mått 26-28 Kostnadseffektivitet - Hemtjänst 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten finansierat 
av kommunen, - sammanvägt resultat bestående av 
olika faktorer? 73% 73% 76% 

 
 
73% 

 
 
65% 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen - i tusen kronor? (1) 121 208 297 

 
302 

 
264 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 91% 90% 91% 

 
91% 

 
91% 

(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i hemtjänst förändrats vilket 
för Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat. 

Kommentarer: Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2014. Karlshamn har även detta år låga 
siffror på enskilda frågor. Exempelvis erbjuds inte hemtjänsttagaren möjlighet att följa med vid 
dagligvaruinköp utan man erbjuds internethandling med hemkörning. Hemtjänsten har inte heller 
särskilt råd och stöd för syn- och hörselskadade. 

Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten är i Karlshamn högre i förhållande till övriga rapporterade 
kommuner. Ytterfallen har behov av ett större antal timmar 2015 än 2014, det vill säga de personer 
som bedöms som ytterfall har större behov av hemtjänstinsatser. 

91 procent av brukarna är ganska/mycket nöjda med hemtjänst vilket är lika med medelvärdet i de 
rapporterande kommunerna. 

Mått 29 Kostnadseffektivitet – Grupp och serviceboende 
inom LSS 

2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende 89% 89% 88%   
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finansierat av kommunen - sammanvägt resultat av olika 
faktorer? 

 
94% 

 
82% 

 

Kommentarer: Serviceutbudet har förbättrats något. Karlshamn har dock låga resultat på frågan 

kring möjlighet för brukaren att ha internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten.   

Mått 30 Socialtjänstens ungdomsarbete 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter 
avslutad insats/utredning  63% 64% 

 
67% 

 
78% 

Kommentarer: Resultatet för 2015 ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Under 2015 har 

många resurser behövts till antalet ensamkommande barn. Evidensbaserad praktik tillämpas för att 

säkra kvalitet och syftar till att undvika återkommande ärenden. 

5. Din kommun som Samhällsutvecklare 

Mått 31-34 Arbetstillfälle och företagande 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 76,6% 76,2% 76,0% 76,6% 78,5% 

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?   3,2% 3,1% 3,5% 4,2% 

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen? 5,5 4,4 3,8 

 
5,4 

 
4,9 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen?   

Index 
73 

ingen 
mätn 

index 
67 

index 
68 

Kommentarer: Andelen förvärvsarbetande i Karlshamn har legat på ungefär samma nivå de senaste 
fyra åren. Snittet för Sveriges alla kommuner ligger dock högre. 

Karlshamn har en relativt låg andel av befolkningen som får försörjningsstöd jämfört med övriga 
kommuner. 

Antal nya företag som startats har ökat under 2015 och kommunen ligger över medel. 

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen ligger något lägre än 
föregående mätning men över den genomsnittliga nivån. 

Mått 35 Folkhälsa 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 
invånare? 8,1% 8,6% 9,6% 

 
10,4% 

 
10,5% 

Kommentarer: Sjukpenningtalet ökar i hela Sverige och det har varit en konstant ökning de senaste 
åren. Jämfört med Karlshamns resultat 2011 på 6,6 procent motsvarar ökningen 3,8 procentenheter 

fram till 2015. 

Mått 36-39 Miljö 2012 2013 2014 2015 Medel 
2015 

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 
av hushållsavfall? 49% 58% 53% 

 
54% 

 
39% 

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 
totala bilar? 44%   45% 

 
45% 

 
33% 

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 18% 16% 22% 27% 25% 

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att 
bo och leva på? 

Index 
63 

Index 
63 

index 
66 

Index 
66 

Index 
60 

Kommentarer: Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att minska användningen av 
de ändliga resurserna och öka återvinningsgraden. Karlshamn placerar sig som nummer 19 bland de 
240 deltagande kommunerna. I Blekinge är Sölvesborg bäst, nr 4 och Olofström placerar sig som 
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nummer 15. 

Andelen miljöbilar i förhållande till totala antalet bilar har legat konstant de senaste åren och ligger i 
nivå med snittet i riket. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel var under 2015 27 procent, vilket är en ökning mot tidigare och 
över medelvärdet på 25 procent. 

Senaste medborgarundersökningen visar att kommuninvånarna anser att kommunen är en god plats 
att leva och bo i. Index på 66 härrör sig från medborgarundersökningen som gjordes 2014. Nästa 
medborgarundersökning sker under våren 2016. 

 

Avstämning av finansiella mål  
Kommunen når målet för en ekonomi i balans 2015. Resultatet är +2,0 mnkr vilket fördelar sig på 
nämnderna med +10,3 mnkr och på finansförvaltningen med -5,5 mnkr. Årets balanskravsresultat är 
+1,5 mnkr.  
 
I 2015 års resultat ingår jämförelsestörande poster med +20,6 miljoner kronor. Dessa är AFA-medel 
13,5 miljoner kronor, utbetalning av eget kapital från Cura till ägarkommunerna 3,0 miljoner kronor 
samt prestationsersättning från Socialstyrelsen 4,1 miljon kronor. Exkluderas dessa poster är årets 
resultat 18,6 miljoner kronor.  Årsresultatet i procent av skatter och bidrag i genomsnitt de senaste 5 
åren uppgår till 1,6 procent. Kommunen har 2015 erhållit 37,3 mnkr i tillfälligt statsbidrag för 
mottagande av flyktingar. Hela beloppet förs över till 2016 då verksamheterna klarat av att hantera 
flyktingmottagandet inom ramarna 2015. 
 
Följande av kommunfullmäktige tre beslutade finansiella mål gäller för 2015:  

 

Mål överskottsgrad  
Det finansiella målet för kommunen är en överskottsgrad på 2 procent i genomsnitt under en 
femårsperiod. Överskottsgraden visar resultatet i förhållande till skatte- och bidragsintäkter. Den 
genomsnittliga överskottsgraden under femårsperioden 2011-2015 är 1,6 procent (2,5 procent 2014) 
vilket innebär att målet ej nås 2015. För 2015 är överskottsgraden 0,1 procent (-0,9 procent 2014). 
 

Mål soliditet  
Det finansiella målet för kommunen är en soliditet på 60 procent i genomsnitt under en femårsperiod. 
För kommunkoncernen är soliditetsmålet 25 procent. Soliditeten visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel och är därmed motsatsen till kommunens 
skuldsättningsgrad. Den genomsnittliga soliditeten under femårsperioden 2011-2015 är 68 procent 
vilket är oförändrat jämfört med 2014. Kommunen når detta mål 2015. För 2015 är soliditeten 65 
procent (66 procent 2014). Kommunens soliditet exklusive VA är 70 procent. Kommunens soliditet 
inklusive pensioner är 23 procent. 2015 är soliditeten för kommunkoncernen 31,3 procent vilket 
innebär att soliditeten ligger över det satta målet. 
 
Soliditeten sjunker från 66 till 65 procent, vilket blir 68 procent i genomsnitt de senaste 5 åren, men 
är fortfarande på en jämförelsevis hög nivå. Investeringsnivån på 102 miljoner kronor är lägre än 
budgeterad nivå, 120 miljoner kronor, under 2015.  Nyupplåning har skett med 25 miljoner kronor.  
 

Mål nämndernas prognossäkerhet  
Det finansiella målet är en prognossäkerhet på 100 procent av årsresultatet i förhållande till maj 
månads prognos. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna nå god 
ekonomisk hushållning. Helårsprognosen i maj var -3,5 miljoner kronor, utfallet i december var +1,3 
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mnkr för nämnderna. Avvikelse +4,8 mnkr. På helårsnivå är nämndernas prognossäkerhet 99,4 
procent. Budget -1 675 tkr, utfall -1 665 tkr, en positiv avvikelse på 10,3 mnkr. Beaktas även 
finansförvaltningen och VA verksamheten blir prognossäkerheten på helårsnivå 99,7 procent. 
Finansförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på -5,5 mnkr till följd av att skatte- och 
bidragsintäkter blev lägre än budgeterat. VA- verksamheten har en positiv budgetavvikelse med 0,7 
mnkr, budgeterat resultat var noll kronor. Även om målet på 100 procents prognossäkerhet inte nås 
så är avvikelsen utfall mot budget mycket liten. 

 
 

    Finansiell analys 
      Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Målsättningen är att    
      analysera fyra viktiga perspektiv. Detta för att kunna identifiera ekonomiska problem och  
      därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella  
      analysen grundar sig på redovisningsåren 2011-2015. 
 
      Fyra perspektiv 
      Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: det      
      ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den     
      ekonomiska utvecklingen. 
 

     Resultat 
     I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att     
     kostnaderna överstiger intäkterna eller att rörelseriktning mot obalans sker, är en varningssignal.  
     Under detta perspektiv analyseras också investeringar och deras utveckling. 

 
     En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan       
     intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel  
     verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens  
     nettokostnadsandel har fram till 2004 legat kring hundra procent vilket innebär att kommunens    
     resultat balanserat på gränsen för vad balanskravet medger. Mellan 2014 och 2015 har  
     verksamhetens nettokostnader ökat med 2,2 procent. Ökningen av skatteintäkter och  
     utjämningsbidrag har mellan 2014 och 2015 ökat med 3,5 procent. 2015 års resultat på +2  
     miljoner kronor utgör +0,1 procent av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

 

    Resultat  2011 2012 2013 2014 2015 

Skatteintäkter, utjämningsbidrag m m 1 432 1 475 1 540 1 586 1 641 

Balansomslutning 1 463 1 560 1 689 1 686 1 719 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 398 1 429 1 495 1 602 1 638 
Nettokostnadsandel % (inkl finans-
netto) 97 97 97    101 100 

Årets resultat (mnkr) inkl VA 37 44 48    -14     2 

Investeringsvolym (exkl. VA) (mnkr) 158 144 253     54  84 
Självfin.grad av investeringar inkl VA 
(%) 64 78 51    99 86 

 
2015 ingår jämförelsestörande poster på +21 mnkr i kommunens resultat. Exkluderas 
dessa poster är årets resultat -19 mnkr. 
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Årets investeringar uppgår till 102 mnkr (inklusive VA) och 84 mnkr (exklusive VA). 
Budgeterad investeringsnivå var 120 mnkr. Nyupplåning har skett med 25 mnkr under 
2015. Kommunen har amorterat 0,5 mnkr.  
 
 
Balanskravet 
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för 
att utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt 
beslutet är det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även 
möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 
2010-2014 uppgår till 120,5 miljoner kronor efter att 13,9 miljoner kronor använts ur 
reserven för att täcka 2014 års underskott. Kommunen har därmed inget åtagande om 
återställande av underskott. 
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 1,5 miljoner kronor, en procent av 
årets skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 641 miljoner 
kronor) uppgår till 16,4 miljoner kronor.  
 
I tabellen visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2015 samt budget 2016. 
Beräkning har även gjorts av resultatutjämningsreserven (RUR) för åren 2010-2012. 
 
 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 Budget 
2016 

Skatter, utjämnings-
bidrag, och kommunal 
fastighetsavgift, mnkr 

1 432 1 475 1 540 1 586 1 641 1 716 

1 % av skatter och 
utjämningsbidrag 

14,3 14,8 15,4 15,9 16,4 17,2 

Årets resultat 37 43,6 47,7 -13,9 2,0 8,2 

Tillfälligt Stb flyktingar      37,3 

Förbrukat Stb flyktingar      -37,3 

Realisationsvinster -1,2 -0,2 0 -3,0 -0,5 -31,0 

Realisationsförluster 0 0 0 2,7 0,7 0 

VA 1,1 -0,1 0,1 0,3 -0,7 0 

Krav på återställande av 
tidigare resultat 

0 0 0 0 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

36,9 43,3 47,8 -13,9 1,5 -22,8 

Medel till 
resultatutjämningsreserv 

-22,6 -28,6 -32,4 0 0 0 

Medel från 
resultatutjämningsreserv 

0 0 0 13,9 0 0 

Årets 
balanskravsresultat 

14,3 14,8 15,4 0,0 1,5 -22,8 

Ackumulerad reserv 73,5 102,0 134,4 120,5 120,5 120,5 
                          

 

 

Kapacitet  
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Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här 
redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare 
kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför kommande lågkonjunkturer. 
 

 
 

Kapacitet 2011 2012 2013 2014 2015 

Soliditet % 71 69 67 66 65 

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren 65 66 67 68 68 

Skuldsättningsgrad % 29 31 33 34 35 

Skattesats (primärkommunal i kr) 21,89 21,89 22,21* 22,21 22,21 
                              
                              *skatteväxling 32 öre, kommunen tog över hemsjukvården från landstinget.  
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten 
uppgick till 65 procent för 2015 vilket är en minskning från föregående år med 1 
procentenhet. Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens 
tillgångar som är belånade. Skuldsättningsgraden ökar med 1 procentenhet och uppgår 
till 35 procent för 2015.   
 
Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 2015 och är oförändrad för 2016.  
Genomsnittet i länet är 22,22 kronor och genomsnittet för jämförbara kommuner är 
21,40. Kommunens skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2015 
framgår av följande tabell:  

Kommun Kommunal skattesats år 2015 

Karlskrona 22,10 

Ronneby 22,36 

Karlshamn 22,21 

Olofström 22,16 

Sölvesborg 22,27 
 

Risk 
Med det tredje perspektivet risk avses hur kommunen är exponerad ekonomiskt. En 
god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett såväl kort som medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här 
diskuteras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 

Risk  2011 2012 2013 2014 2015 

Kassalikviditet (%) 78 33 26 30 39 

Finansiella nettotillgångar (mnkr) 20 -14 -142 -138 -114 

Låneskuld (mnkr) * 197 150 218 218 243 

Genomsnittlig låneränta (%) 3,29 3,22 2,51 2,68 2,07 

Pensionsåtagande (mnkr) 755 750 791 750 722 

Borgensåtagande (mnkr) 1 199 1 402 1 349 1 437 1 500 
* nästa års amortering, kortfristig del ingår 2011-2014. Slutamorterat 2015. 
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Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Kassalikviditeten har ökat jämfört med 2014 och uppgår till 39 procent. Trots en 
likviditet under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara 
tillfredsställande. Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga 
skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det 
närmaste året. 2011 löste Stadsvapnet AB lånet på 239 mnkr till kommunen, vilket 
förklarar den höga kassalikviditeten 2011. Om man bortser från semesterlöneskulden 
uppgår kassalikviditeten till cirka 54 procent. Semesterlöneskulden har minskat med 
ca 2 mnkr, från 80,3 mnkr 2014 till 78,6 mnkr 2015. 
 
De finansiella nettotillgångarna har förbättrats något, -114 mnkr 2015 vilket ska 
jämföras med -138 mnkr år 2014. Korta och långa fordringar är i princip oförändrade, 
korta skulder har minskat, långa skulder har ökat. Av låneskulden på 243 mnkr utgör 
129 mnkr VAs andel och 114 mnkr kommunens del. Den genomsnittliga låneräntan den 
31 december 2015 uppgår till 2,07 procent. 
 
Pensionshantering 

Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr) 2015 2014 
   
Avsättning pensioner inkl löneskatt 8 947 6 440 
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande inkl löneskatt 722 366 749 982 
Totala pensionsförpliktelser 731 313 756 422 
   
Finansiella placeringar, marknadsvärde 0 0 
Återlånade medel 731 313 756 422 

 
De totala pensionsförpliktelserna har minskat med cirka 25 mnkr sedan 2014. 
Avsättning pensioner ökar med cirka 2,5 mnkr till 8,9 mnkr medan 
ansvarsförbindelsen pensioner minskar med cirka 28 mnkr från 750 till 722 mnkr. 
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 
mnkr inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20).  
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
 

Kommunens borgensåtagande har ökat med 63 mnkr jämfört med 2014 och uppgår till 
1 500 mnkr. Borgensåtagandena är till största delen (1 447 mnkr eller 96 procent) 
hänförbara till kommunens helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen 
är 0,3 procent på borgensbeloppet vid årsskiftet. 
 
 

Kontroll 
Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska 
målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar 
för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på 
så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
 

Kontroll 2011 2012 2013 2014 2015 
Budgetavvikelse (mnkr) 22,9 10,7 25,3  - 5,5 4,8 
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA) 2,7 3,0 3,1 -  0,9 0,1 
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA)      
genomsnitt senaste 5 åren 3,2 3,3 3,3 2,5 1,6 
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Driftredovisning 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och 
budgetavvikelsen för år 2015 samt nettokostnadsutfall för år 2014: 
 

Driftredovisning 

Nämnd/ mnkr 
Nettoutfall 

2015 
Budgetav-

vikelse 2015 
Nettoutfall 

2014 
Kommunstyrelse -142 0,5 -117 
Nämnd barn, ungdom, skola -526 0,2 -500 
Gymnasienämnd -155 0,1 -135 
Nämnd för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

  -37 

Kulturnämnd -25 0,0 -25 
Teknisk nämnd -73 2,5 -85 
Teknisk nämnd VA inkl finans 0 0,7 0 
Byggnadsnämnd -6 0,7 -6 
Fritidsnämnd -51 0,9 -48 
Omsorgsnämnd -587  3,5 -560 
Socialnämnd -91 1,3 -93 
Övriga nämnder  -11 -0,2 -11 
S:a nämndernas nettokostnader -1 665 10,3 -1 618 
Finansförvaltning 1 667 -5,5 1 604 
Summa totalt/årsresultat 2 4,8 -14 

 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har delats och ingår 2015 i 
kommunstyrelsen (arbetsmarknad) respektive gymnasienämnden (vuxenutbildning).  
 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +2 
mnkr, vilket fördelar sig med +10,3 mnkr för nämnderna och -5,5 mnkr för 
finansförvaltningen.  
Förklaring till avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport.  
 
Finansförvaltningens negativa avvikelse på -5,5 mnkr beror huvudsakligen på att 
skatte- och bidragsintäkter blev lägre än budgeterat.  
 

 

Investeringsredovisning 

Nämnd/styrelse, netto i mnkr Budget 2015 Utfall 2015 
Budgetav- 

vikelse 2015 
Kommunstyrelse 5 -7 -12 
BUS nämnd -10 -9 1 
Gymnasienämnd -7 -6 1 
Kulturnämnd -2 -2 0 
Teknisk nämnd -44 -38 6 
Teknisk nämnd VA -26 -18 8 
Byggnadsnämnd 0 0 0 
Fritidsnämnd -24 -19 5 
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Omsorgsnämnd -11 -3 8 
Socialnämnd -1 0 1 
Summa -120 -102 18 
 
Årets nettoinvesteringar blev 102 mnkr inklusive VA (84 mnkr exklusive VA), vilket är 
18 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 120 mnkr.  

Kort om de största investeringsprojekten 
 
Tekniska nämnden 
Investeringsprojekt > 5 
mnkr                                   

Projektets 
totalbudget 

Utfall tom 
2014 

Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Avvikels
e 2015 

1153 Stenbackanavet -185,7 -171,6 -5,9 -6,5 0,6 
1160 Möllegårdens sk, 
paviljong 

-7,0 -0,3 -6,1 -6,7 0,6 

1322 Norra infarten, 
cirkulation 

-11,2 -3,5 -6,5 -7,7 1,2 

2603 Labbsalar 
Väggaskolan 

-8,7 -4,8 -5,4 -3,9 -1,5 

 
1153 Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 
Byggnation av Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) som påbörjades våren 2012 
togs i bruk till läsåret 2014/15 och idrottshallen stod klar januari 2015.  Ekonomiskt 
har projektet hållit sig inom tilldelad ram. Budgeterade byggutgifter var -185,7 mnkr 
och projektet har lämnat ifrån sig 7,6 mnkr i samband med överskottsreglering. 
Projektet är slutredovisat med ett plusresultat på ytterligare 0,6 mnkr. 
Komponentavskrivning tillämpad. 
 
1160 Möllegårdens skola, paviljong 
Byggnation av paviljong på Möllegårdens skola höstterminen 2015 på grund  av att 
elevunderlaget i Svängsta ökat. Slutbesiktning och invigning i januari 2016. 
Komponentavskrivning tillämpad. 
 
1322 Norra infarten, cirkulation 
Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen planerades vara 

klar vid årsskiftet 2015/16. Budgeterade utgifter var -5,7 mnkr och totala utgifter för 

projektet beräknas uppgå till -11,2 mnkr. Budgeten utökades med -1,3 mnkr i 

överskottshanteringen och tekniska nämnden har begärde ytterligare -4,2 mnkr av 

kommunfullmäktige på grund av ökade utgifter för flyttning av ledningar i samband 

med byggnation. Entreprenadtiden har utökats på grund av tilläggsarbeten, vilket 

medfört att tidpunkten för toppbeläggning skjutits fram till början av april 2016.  

2603 Labbsalar Väggaskolan 
Ombyggnad av labbsalar hus D på Väggaskolan som påbörjades 2014 är slutredovisat. 

Projektet har överskridit budgeterade utgifter med -1,5 mnkr beroende på 

tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten. Komponentavskrivning tillämpad. 
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Tekniska nämnden VA 

Investeringsprojekt > 5 
mnkr                                   

Projektets 
totalbudget 

Utfall tom 
2014 

Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Avvikelse 
2015 

1520 Åtgärder Vatten -7,5 0 -6,2 -7,5 1,3 
1530 Åtgärder Avlopp -14,8 0 -10,6 -14,8 4,2 
1540 VA-utbyggnad, 
netto 

-0,3 0 -2,3 -0,3 -2,0 

1550 Nytt vattenverk -210,0 0 -0,4 -3,0 2,6 
 
1520 Åtgärder Vatten 

 Renovering av Ringamåla vattenverk färdigt och i drift 2015-06-02. 
 Nytt styrsystem installerat på Ringamåla vattenverk 2015. 
 Vattentornet i Asarum har renoverats invändigt. 
 Dammluckor utlopp Långasjön har renoverats.  
 Uppstart omprövning vattendom Mien. 
 Arbetet med att hitta en ny reservvattentäkt påbörjad. 
 Bildande av vattenskyddsområde och ansökan om tillstånd för vattenuttag i 

Ringamåla har startats upp.  
 Överspänningsskydd på inkommande matning Långasjön. 
 Kompletterat med en frekvensare i Hällaryd för ökad redundans. 
 14 stycken galvservisledningar och 530 meter huvudledningar av järn, samt 8 

stycken huvudventiler är utbytta för att minska framtida störningar.  
 23 stycken läckor, varav tre var på servisledningar, har åtgärdats.  

 
1530 Åtgärder Avlopp 

 Ombyggnad för förstärkt kväverening, Sternö ARV. 
 Slamskrapor mellansedimentering utbytta. 
 Halahults reningsverk har byggts om. 
 Projektering av överföringsledning har pågått 
 Ansökan om tillstånd för Sternö ARV är inlämnat. 
 1 150 meter Spillvattenledning är relinad 
 430 meter spillvattenledning är omlagd. 
 
1540 VA-utbyggnad 

 Utbyggnaden av va-ledning till Matvik-Hällaryd påbörjades hösten 2015. 
 Projekteringsarbetet av va-ledningar i Granefors och Brorstorp har påbörjats.  

 
1550 Nytt vattenverk 

 Uppstart projekt nytt vattenverk Långasjön. 
 
                           VA- verksamheten tillämpar komponentavskrivning på samtliga projekt. 
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Kommunstyrelsen 

Investeringsprojekt > 5 
mnkr                                   

Projektets 
totalbudget 

Utfall tom 
2014 

Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Avvikelse 
2015 

0002 Östra Piren         16,9 4,0 0,0 9,9 -9,9 
0018 Logistik Karlshamn 
Stilleryd 

70,1 5,9 0,6 10,0 -9,4 

0026 Skogsborg              6,7 1,2 0,5 1,6 -1,1 
0027 Vettekullaområdet       32,7 4,7 0,7 4,8 -4,1 
0033 Logistik Karlshamn, 
Jvganl.    

74,7 59,7 0,0 5,4 -5,4 

0034, 0036 Stilleryd 
småindomr, KH 2 

6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa inkomster 207,6 75,4 1,8 31,7 -29,9 
      
0002 Östra Piren      -39,1 -12,7 -0,2 -15,7 15,5 
0018 Logistik Karlshamn 
Stilleryd 

-81,8 -68,3 -0,5 -3,0 2,5 

0026 Skogsborg                 -8,0 -6,7 0,0 -1,1 1,1 
0027 Vettekullaområdet     -44,6 -22,1 -3,4 0,0 -3,4 
0033 Logistik Karlshamn, 
Jvganl.   

-225,0 -130,0 0,0 0,0 0,0 

0034,0036 Stilleryd 
småindomr, KH 2 

-6,6 0,0 0,0 -0,8 0,8 

Biblioteks- och kulturhus -194,9 -4,0 -1,5 -1,6 0,1 
IT-strategin -14,6 0,0 -2,4 -2,3 -0,2 
Summa utgifter -614,5 -243,8 -8,0 -24,4 16,5 

      

Nettoinvestering -406,9 -168,4 -6,2 7,3 -13,4 

 
0002 Östra Piren 
Under 2015 blev det inte aktuellt att påbörja arbeten på allmän platsmark i anslutning 
till forskarbyns kommande etapputbyggnad. Under 2016 blir det aktuellt att genomföra 
projektering och att eventuellt påbörja entreprenadarbeten.  
 
0018 Stilleryd industriområde (Logistik Karlshamn)  
Infrastrukturen i området kan nu anses vara utbyggd. Mindre kompletteringar för 
anpassning till kommande etableringar kan bli aktuella framöver. 
Byggnaderna på tre tidigare inlösta bostadsfastigheter har rivits. 
Flera förfrågningar om tomtmark för verksamheter har diskuterats och en tomt i 
området har sålts under året. 
0026 Skogsborg 
Ytterligare en tomt har sålts och bebyggts under året. 
Kopplat till exploateringen är frågan att hitta en ny lokalisering för en pistolskyttebana. 
Bygglov och miljötillstånd finns och förhandlingar om markbyte pågår. 
 
0027 Vettekullaområdet 
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Utbyggnad av en första etapp av gång- och cykelväg längs Vettekullavägen 
färdigställdes under året. Etappgränsen går nu vid infarten mot bostadsområdet 
Vettekulla Västra där ytterligare en villatomt såldes under året. GC-vägen kommer även 
att serva kommande exploateringar och befintliga bostäder längre öster ut. 
 
0033 Stilleryd industriområde MOS (Motorways of the Sea – Järnvägsanläggningar 
Stilleryd) 
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar i Stilleryd har färdigställts sedan 
tidigare. Entreprenaden omfattade delarna Bangård, Kombiterminal samt Elektrifiering 
och Renovering av Hamnspår. Mot slutet av året lämnades EU-projektets 
slutredovisning in och återstående utbetalning av bidrag förväntas under våren 2016. 
Enligt senaste uppgifter beräknas beloppet uppgå till 6,7 mnkr. 
 
Trafikverket ska enligt medfinansieringsavtal bidra med 15 mnkr till projektet. 
Kommunen har förskotterat utgiften och haft en förhoppning att Trafikverket kan 
utbetala bidraget under 2015 eller 2016. Enligt senaste informationen har Trafikverket 
budgeterat denna utbetalning 2017. 
 
0034 och 0036 Stilleryd småindustriområde Kapten Holms väg I och II 
Inom första etappen såldes ytterligare en tomt under året och för den andra etappen 
påbörjades projekteringsarbetet vid årsskiftet 2015/2016. 
 
 

Sammanställd redovisning 
Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2015 totalt 918 mnkr (exkl. skatter och 
generella statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i 
Karlshamn AB inkluderar de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl 
Karlshamn Kombiterminal AB, Karlshamnsfastigheter AB samt delägda Västblekinge 
Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt resultat före skatt om 6,0 mnkr för 
räkenskapsåret 2015 
 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge 0,8 mnkr (0,4), Cura 7,3 mnkr (5,3) samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst 1,9 mnkr (1,4) har inte konsoliderats i den samman-
ställda redovisningen men ingår i den kommunala koncernen.  
 
Resultaten efter finansiella poster uppgick för Karlshamn Energi AB till -2,3 mnkr (-
3,4), för Karlshamnsbostäder AB till 18,1 mnkr (4,9), för Karlshamns Hamn AB till 9,0 
mnkr (0,8) och för Karlshamnsfastigheter AB till -10,8 mnkr (-6,5).  
 
 

Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015 

Soliditet (%) 34,2 33,3 33,6 32,0 31,3 

Resultat före extraordinära poster  43 33 49 - 28     6 
 
Soliditeten uppgår till 31,3 procent och är därmed något lägre mot föregående år. 
Soliditetstalet är hänförlig till ett sämre resultat i kombination med en förhållandevis 
måttlig ökning av tillgångsmassan. Soliditeten är högre än de 25 procent som i de 
finansiella målen fastlagts för kommunkoncernen. 
 
Budget- och prognosavvikelserna för koncernen sammanhänger, förutom avseende 
kommunen, med att Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Hamn AB redovisar ett i 
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förhållande till budget mycket positivt resultat. Karlshamn Energi AB och Karlshamns-
fastigheter AB har inte nått upp till budgeterade belopp och deras resultat innefattar 
nedskrivningar på vindkraft respektive fastigheter.  
 
 

Ekonomichefens kommentarer 
Kommunens resultat för år 2015 uppgår till 2 mnkr vilket är 4,8 mnkr bättre än budget. 
Resultatet för koncernen är 6 (-28) mnkr. 
 
Följande bedömning görs av de fyra perspektiv, resultat, kapacitet, kontroll och risk, 
som följs upp: 
 
Måttet resultat bedöms något förbättrat. Mellan 2014 och 2015 har verksamhetens 
nettokostnader ökat med 2,2 procent. Skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 
2014 och 2015 ökat med 3,5 procent. 2015 års resultat, +2 mnkr motsvarar 0,1 procent 
av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag. 2015 ingår jämförelsestörande poster 
på +20,6 mnkr i kommunens resultat. Exkluderas dessa poster är årets resultat -18,6 
mnkr. Nedskrivning av anläggningstillgångar har gjorts med 1,2 mnkr. 
 
Det finansiella målet överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är cirka 1,6 
procent i genomsnitt under senaste femårsperioden. Det innebär att kommunen inte 
klarar kommunfullmäktiges mål, en överskottsgrad på 2 procent i genomsnitt under en 
femårsperiod.  
 
Måttet kapaciteten är i princip oförändrat. Den genomsnittliga soliditeten de senaste 
fem åren uppgår till 68 procent (65 procent år 2015). Skuldsättningsgraden 2015 var 
35 procent. Kommunen har dock fortfarande en god soliditet samt en låg 
skuldsättningsgrad. Det finansiella målet en soliditet på 60 procent i genomsnitt under 
fem år uppnås. 
 
Måttet risk är oförändrad jämfört med förra året. Pensionsåtagandet 
(ansvarsförbindelsen) har minskat men borgensåtagandet ökat. Kassalikviditeten har 
förbättrats. Årets investeringar uppgår till 102 mnkr (inklusive VA) och 84 mnkr 
(exklusive VA), vilket är 18 mnkr lägre än budgeterad nivå, 120 mnkr.  
 
Måttet kontroll visar en positiv budgetavvikelse med 4,8 mnkr varav nämnderna +10,3 
mnkr och finansförvaltningen -5,5 mnkr. På helårsnivå är nämndernas 
prognossäkerhet 99,4 procent. Beaktas även finansförvaltningen och VA verksamheten 
blir prognossäkerheten på helårsnivå 99,7 procent. Måttet kontroll bedöms därför 
något förbättrat.  
 

Framtidsbedömning 
Befolkningstillväxten bedöms bli knappt en procent per år. Demografin kommer att bli 
en stor utmaning då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och 
grundskola ökar. De åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i 
störst utsträckning. Dessutom finns det en stor osäkerhet kring antalet nyanlända. 
Kommunen har 2015 erhållit 37,3 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av 
flyktingar. Hela beloppet förs över till 2016 då verksamheterna klarat av att hantera 
flyktingmottagandet inom ramarna 2015. 
 
Kommunsektorns resultat är på väg ner de närmsta åren. Perioden 2016 -2019 bedöms 
bli ekonomiskt tuffa år. Den årliga volymökningen har varit cirka 0,5 procent de 
senaste 10 åren. För åren 2015-2019 förväntas volymökningen bli i genomsnitt 1,6 
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procent per år Först en bit in på 2020-talet bedöms konjunkturen vända. Det behövs 
därför olika åtgärder för att klara av kommunal verksamhet och ekonomi de närmsta 
åren. Effektiviseringar, nya arbetssätt och nyttjande av ny teknik behövs. Även 
skattehöjning med cirka 2 kronor kan behövas för att klara av den volymökning som 
spås. 
Kommunfullmäktige har beslutat att sänka överskottsmålet till 1 procent i resultat av 
skatte- och bidragsintäkter från och med 2016. Trots detta behöver åtgärder 
motsvarande besparing på ca 100 mnkr vidtas inom kommunens verksamheter 2016-
2020 för att nå det nya lägre målet på 1 procent. 
 
För att klara finansieringen de kommande fyra åren krävs omfattande 
verksamhetseffektiviseringar och förändringar motsvarande cirka 100 mnkr. 
 
De närmaste tre åren har kommunen investeringsutgifter på cirka 600 mnkr vilket är 
en hög nivå. Det är investeringar i nya förskolor och skolor samt VA som planeras. 
Investeringar ökar även driftkostnaderna vilket kan ta av verksamhetsutrymmet. 
 

I SKLs prognos, februari 2016, har skatteunderlaget reviderats upp kraftigt, framförallt 
2017 och 2018, jämfört med prognosen i oktober/december. Det förklaras till stor del 
av starkare sysselsättningstillväxt. Den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen 
för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen i år och nästa år innebär att 
kommunerna bör ha en marginal för oförutsedda händelser i arbetet med budget för 
2017. 
 
Skatteunderlaget beräknas nominellt öka med 5,6 procent under 2016. Prognosen för 
2017 är en ökning med 5,6 procent och för åren 2018-2019 en ökning med 5,2 procent 
respektive 4,4 procent.  
 
Det ekonomiska läget har efter den senaste skatteprognosen jämfört med den 
beslutade budgeten för 2016 förbättrats något.  I förhållande mot de beslutade 
intäkterna för skatter och utjämningsbidrag i flerårsplanen ser förändringarna ut enligt 
följande tabell; 
 

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 
Skatter och bidrag enligt budget för 2016 och flerårsplanen 
för 2017 och 2018 beslutad 150907 

1 716 1 776 1 840 

Skatter och bidrag enligt prognos februari 2016 1 721 1 786 1 848 

Differens 5 10 8 

 
Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar 
utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och 
kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur bidrar till detta. 
 
Genom Kompass Karlshamn arbetar kommunen nu med styrning, uppföljning och 
kvalitet i verksamheten på ett resultatbaserat sätt. Tanken är att få ett tydligare 
medborgarperspektiv. Arbetet med verksamhetsplanerna har inneburit ökad 
delaktighet för kommunens personal.   
 

Kommunen och kommunkoncernens största utmaningar  
En av de största utmaningarna som Karlshamn delar med stora delar av Sverige är 
mottagandet av nyanlända. Vi vet att antalet kommer att öka men det är osäkert hur 
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många som faktiskt kommer till kommunen, vilket påverkar organisationens 
förmåga till snabb förändring. Kommunen arbetar med aktivt deltagande i bland 
annat det nyetablerade Migrationscentret i Svängsta och med samverkan med 
arbetsförmedlingen. Förvaltningarna har fått ett uppdrag av den politiska ledningen 
att samplanera sina arbetsinsatser.  
Antalet barn med behov av extra anpassningar och stöd ökar. Antalet 
orosanmälningar som gäller barn och unga har nästan fördubblats sedan föregående 
år. Samsyn och samverkan mellan skola och socialnämndens verksamheter behöver 
utvecklas. 

 
Antalet yngre och äldre i Karlshamn ökar vilket påverkar behovet av förskola, skola 
och insatser inom stöd i ordinärt boende och särskilt boende. Dessutom ses ökade 
och förändrade behov för personer med funktionsnedsättning. 
 
Under året har bekymmer med möjligheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare 
ökat markant. Främst lärare och förskollärare (inom skola/förskola), chefer (alla 
områden) samt sjuksköterskor och socionomer (inom omsorgen). En tendens är att 
även undersköterskor börjar bli svårrekryterade. Vi ser behov av att behålla våra goda 
och engagerade medarbetare genom strategiskt arbete med löneöversyn 2016 samt att 
främja extra goda arbetsinsatser. 
Karlshamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare för både specialister inom nischområden och områden som inte 
kräver lika mycket kompetens men där numerären är större. Detta är en kritisk faktor 
för flera av kommunens verksamheter och vi ser redan att andra aktörer på marknaden 
lockar med villkor som kommunen i dagsläget har svårt att konkurrera med. 
 
Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även ut i Karlshamn. Utmattnings-
depression och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för kommunen när det gäller 
stadsplanering och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering 
och behov av reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven för VA kraftigt de 
närmaste åren. 
 
Föreningslivet kommer även framöver att vara en viktig del av en orts attraktionskraft 
och en aktör för att aktivera och engagera både unga och äldre. Utmaningen är många 
gånger att rekrytera ledare och andra som behövs för att driva en bra verksamhet. 
Utöver detta krävs sammanhang och anläggningar där verksamheten kan bedrivas och 
där har kommunen en viktig roll även framöver. 
 

Personalberättelse 
Kommunen hade den 1 november 2015 3 046 månadsavlönade. Detta är en ökning 
med 102 anställningar sedan den 1 november 2014. Omsorgsförvaltningen har ökat 
med 51 anställningar, utbildningsförvaltningen med 39 anställningar och 
kommunledningsförvaltningen med 12 anställningar. Den tillgängliga arbetstiden 
räknat i årsarbetare (där hänsyn tas till sysselsättningsgrader) har ökat med 94 
årsarbetare. Dock har den faktiska arbetstiden (då diverse olika frånvaroorsaker 
räknas bort) bara ökat med 34 årsarbetare. Det innebär att förvaltningarna inte har 
ersatt frånvarande personal vid alla tillfällen. 

 
Resursanvändningen, räknat i arbetade timmar, har ökat med 1,3 procent under 2015 
vilket motsvarar cirka 34 årsarbetare. Arbetad tid som timavlönad personal står för har 
för hela kommunen minskat med 28 procent under 2014, vilket motsvarar cirka 97 
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årsarbetare. Anledningen är dels att övervägande del av sommarvikarierna 
månadsanställdes och dels att ett flertal arbetstidsprojekt är igång i förvaltningarna 
med syfte att minska antalet timavlönad personal. Användandet av fyllnadstid har 
minskat något samtidigt som övertiden har ökat något.  

Personalkostnaderna har ökat från 1 260 mnkr 2014 till 1 323 mnkr 2015, det vill säga 
med 5 procent. Mellan 2013 och 2014 ökade personalkostnaderna med 5,6 procent. 
Hälften av ökningen beror på löneökningar och resterande beror bland annat på att den 
arbetade tiden har ökat. Arbetsgivaravgifterna har under dessa år varit oförändrade.  

 
91 procent är tillsvidareanställda (vissa tjänstgör dock på annan befattning under viss 
tid) vilket är oförändrat från 2014. För män är siffran 83 procent och för kvinnor 92 
procent. 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade är för män 96 procent, 
för kvinnor 91 procent och totalt 92 procent, vilket i stort sett är oförändrat sedan 
2014.  
 
Andelen heltidsarbetande i Karlshamn är 66 procent (män 84 procent, kvinnor 62 
procent). Andelen heltidsarbetande ligger totalt på samma nivå som 2014. 

 
82 procent av kommunens anställda är kvinnor, vilket är en minskning med 1 procent 
sedan 2014. 
 
Medelåldern för kommunens anställda är 44,9 år, vilket innebär en föryngring med 0,6 
år. 2014 var föryngringen 0,4 år och trenden påvisar den generationsväxling som 
Karlshamns kommun, liksom andra kommuner, nu är mitt uppe i. 
Medelheltidslönen i kommunen är 26 318 kr/månad (män: 27 735; kvinnor 25 986). 
Medianheltidslönen är totalt 25 100 kr/månad (män: 26 000; kvinnor 25 000). Att 
medianheltidslönen har ökat mindre (2,24 procent) än vad löneöversynen gav för 
resultat (2,60 procent) förklaras med att de yngre medarbetare som anställs har lägre 
lön än de äldre medarbetarna som går i pension har.  
 
Den månadsavlönade personalen har varit närvarande 76,4 procent av sina 
anställningsdagar. Detta är oförändrat sedan 2014.  
 
Sjukfrånvaron i förhållande till den tillgängliga arbetstiden (enligt KRL, kommunala 
redovisningslagen) ökar med 0,53 procentenheter till 7,58 procent. Äldre medarbetare 
är mer sjukskrivna än yngre medarbetare och kvinnor är mer sjukskrivna än män, där 
följer Karlshamn mönstret i resten av landet.  
 
Kommunens kostnad för sjukfrånvaro var under 2015 22,3 mnkr. 2014 var denna 
kostnad 20,6 mnkr och 2013 19,1 mnkr. De ökade sjuklönekostnaderna 2015 
korresponderar till stor del med de ökade personalkostnaderna, men ökande 
sjukskrivningstal påverkar också. Sjuklönekostnaderna utgör 1,6 procent av de totala 
personalkostnaderna. Värt att notera är att redovisningen endast berör den direkta 
sjuklönekostnaden, inte övriga kostnader kopplade till sjukskrivningar 
(rehabiliteringskostnader, vikariekostnader, administration m m) vilka brukar 
uppskattas till lika mycket till, alltså för 2015 ytterligare cirka 20 mnkr. 
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PERSONALNYCKELTAL 2015 
      

       Hela kommunen 2013 2014 
 

2015 2015 2015 

 
Totalt Totalt 

 
Män Kvinnor Totalt 

ANSTÄLLNINGAR 1 NOVEMBER 
      Antal månadsanställda 2 854 2 944 

 
545 2 501 3 046 

fördelning män/kvinnor i %     
 

18% 82% 100% 

       Anställningsform 
      därav tillsvidareanställda 2 666 2 683 

 
455 2 306 2 761 

därav tillsvidareanställda i % 93% 91% 
 

83% 92% 91% 

       Sysselsättningsgrader 
      därav heltidsanställningar 1 888 1 952 

 
456 1 555 2 011 

därav heltidsanställningar i % 66% 66% 
 

84% 62% 66% 

       Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92% 92% 
 

95,5% 91,0% 91,9% 

       Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 619 2 706 
 

520 2 279 2 800 

       Medelålder 45,9 45,5 
 

44,6 44,9 44,9 

       Hälsa 
      Antal friska personer 1 nov 2 639 2 809 

 
573 2 325 2 898 

Antal friska i % 92% 92% 
 

96% 92% 92% 
 
 

      Lön 
      Medellön - heltidslön 25 478 25 759 

 
27 735 25 986 26 318 

Medianlön - heltidslön 24 150 24 550 
 

26 000 25 000 25 100 

        

 

      RESURSANVÄNDNING HELA ÅRET 
      Genomsnittlig sjukfrånvaro, dgr/anställd-varav 21,3 24,0 

 
14,3 26,8 24,2 

* Korttid (1-14 dagar) 5,8 5,6 
 

4,2 6,3 6,0 

* Långtid (15 dagar -) 15,5 18,3 
 

8,0 20,5 18,2 

Anställningstid och frånvarotid 
      (månadsavlönade) 
      Anställningsdagar 1 041 009 1 062 057 

 
214 524 927 798 1 142 322 

 
    

 
      

Frånvarodagar 233 892 250 737 
 

36 070 233 009 269 079 

(omräknade med omfattning)     
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Frånvarofrekvens 22,5% 23,6% 
 

16,8% 25,1% 23,6% 

(frånvarodagar/anställningsdagar)     
 

      

 
    

 
      

Närvaro i anställningsdagar 77,5% 76,4% 
 

83,2% 74,9% 76,4% 

       SJUKFRÅNVARO 2015 enl kommunala  2013 2014 
 

2015 2015 2015 

redovisningslagen, KRL Totalt Totalt 
 

Män Kvinnor Totalt 

Total sjukfrånvarotid/tillgänglig arbetstid 6,17% 7,05% 
 

4,43% 8,45% 7,58% 

därav     
 

      

*  för -29 år 3,88% 6,35% 
 

3,07% 7,18% 6,02% 

*  för 30-49 år 5,99% 6,78% 
 

3,83% 8,57% 7,58% 

*  för 50 år - 7,35% 8,09% 
 

5,94% 8,68% 8,14% 

 
    

 
      

Långtidssjukfrånvaro>60dgr/total 
sjukfrånvaro 51,57% 53,93% 

 
48,05% 56,42% 55,37% 

därav     
 

      

*  för -29 år 25,31% 32,49% 
 

8,88% 30,92% 27,73% 

*  för 30-49 år 50,74% 54,11% 
 

44,91% 58,52% 57,07% 

*  för 50 år- 57,57% 59,54% 
 

61,06% 60,48% 60,57% 

       

 

2013 2014 
 

2015 2015 2015 

Arbetad tid Totalt Totalt 
 

Män Kvinnor Totalt 

Arbetade timmar 4 347 431 4 491 717 
 

1 019 161 3 530 394 4 549 555 

 
    

 
      

Årsarbetare 2 557 2 642 
 

600 2 077 2 676 

(genomsnittligt 1700 tim/år)     
 

      

 
    

 
      

därav - timmar     
 

      

* fyllnadstid 42 154 51 027 
 

5 758 41 350 47 108 

* övertid 18 719 27 071 
 

7 485 21 590 29 075 

* timtid 472 645 578 882 
 

153 617 260 521 414 138 

       ANMÄRKNINGAR 
      För lärarna med ferietjänst registreras ej ferieledigheter, varför frånvarotalen för dessa avviker i  

förhållande till anställda med semestertjänst och uppehållstjänst.  
    

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-�172�-



 37 

 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Marie Sällström (S) 
Förste vice ordförande: Gert Åkesson (C)  
Andre vice ordförande: Iréne Ahlstrand Mårlind (M)   
Kommundirektör: Göran Persson 

 
Kommunfullmäktiges verksamhetsområden 
 Kommunens högsta beslutande organ 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
Kommunfullmäktige har under året beslutat om budget, bokslut och ansvarsfrihet, följt 
upp ekonomin och tagit del av revisorernas granskningar. Ett kommunprogram för 
mandatperioden 2015-2018 har antagits. 
 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Samtliga förtroendevalda har fått Ipads. 
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds över webb-tv. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas genom att debatten och arbetet i 
fullmäktige i större utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och 
uppföljning. 
Utvecklings- och framtidsfrågor ska startas och följas upp i kommunfullmäktige. 
Kontakten mellan medborgare och förtroendevalda ska leda till att angelägna och 
aktuella medborgarfrågor kan bedömas vara strategiska och av stor vikt och i större 
utsträckning beslutas av kommunfullmäktige. Strävan ska vara att få fler ungdomar 
intresserade av kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten.    
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -1 957 -2 718 -2 647 -71 

     

Nettokostnader -1 957 -2 718 -2 647 -71 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Underskott på grund av politikerutbildning i samband med ny mandatperiod 
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Kommunrevision  
 
Ordförande: Lars Beckman 
                         

Nämndens verksamhetsområden 
 Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på 

kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och 
nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen som bedrivs inom 
styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Revisorerna har också till uppgift att 
bedöma om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål 
som fullmäktige har beslutat om. 

 Revisorerna har upphandlat sakkunnigt biträde av PwC, Kommunal Sektor för 
perioden 2011-2016. 

 Där beröringspunkter finns samordnar revisorerna, genom lekmannarevisorerna, 
granskningar till att också omfatta de kommunala bolagen. 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning avgöra vilka verksamheter som ska granskas. Under året har bland 
annat granskning skett av årsredovisning och delårsrapport, kommunstyrelsens 
näringspolitiska verksamhet, hanteringen av sjukfrånvaron och kommunstyrelsens 
investeringsplanering. Granskningsresultaten framgår av revisorernas redogörelse som 
bifogas revisionsberättelsen och av de under året presenterade revisionsrapporterna. 
 
Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess 
presidium, i ett flertal frågor. Vidare har revisorerna träffat presidierna i 
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, BUS-nämnden och socialnämnden för en 
övergripande diskussion om respektive nämnds ekonomi och verksamhet. Vid mötena 
har revisionerna låtit varje presidium att muntligen genomföra en ”Swot-analys”, i 
vilken nämndens verksamhet analyseras utifrån perspektiven ”styrka”. ”svaghet”. 
”möjlighet” och ”hot”. Resterande nämnders presidier kommer att bjudas in till möten 
med revisionen under år 2016. 
 
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten och i 
den omfattning som lagstiftning och kommunens reglemente förutsätter. Den antagna 
revisionsplanen för år 2015 har genomförts. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Inom ramen för revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning genomför revisorerna 
en analys av de omvärldspåverkande faktorer som delvis kan ligga utanför kommunens 
kontroll. Dessa utgörs bland annat av genomförda lagändringar som påverkar 
kommunens såväl frivilliga som obligatoriska verksamhet, den demografiska 
utvecklingen, arbetsmarknadsläget och näringslivets utveckling. 
 
Revisorerna kommer under år 2016 att besöka nämnderna för att informera samtliga 
nämndsledamöter om revisionens uppdrag och arbetssätt. 
 
Under år 2016 kommer revisorerna att genomföra en upphandling av sakkunnigt 
biträde. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -1 350 -1 417 -1 417 0 

     

Nettokostnader -1 350 -1 417 -1 417 0 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. 
Fram till slutrevisionen i mars år 2015 arbetade två revisionsgruppen parallellt, vilket 
bidragit till något ökade arbetskraftskostnader. Under året har revisorerna infört 
digital sammanträdesadministration genom Netpublicator, vilket medfört att 
kostnaderna för IT-kommunikation och mobiltelefonavgifter blivit högre än budgeterat. 
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Kommunstyrelse 
 
Ordförande: Per Ola Mattsson 
Förvaltningschef: Göran Persson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Avdelningen för tillväxt och utveckling 
 Administrativa avdelningen 
 Ekonomiavdelningen 
 Personalavdelningen 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Kommunfullmäktige antog i maj översiktsplan (ÖP) ”Karlshamn 2030” och arbete har 
startats för att ta fram en strategi för mark och boende med förslag på tydlig 
prioritering utifrån antagen ÖP. 
Exploateringsprocessen är framtagen och ska nu implementeras i organisationen. Ett 
strategi- och beredande råd ska inrättas för strategisk och långsiktig samplanering 
kring kommunens exploateringar och lokalbehov. 
Markanvisningsavtal är upprättat för flerbostadshus inom stationsområdet och 
planläggning pågår. Planläggning av Asarums centrum har påbörjats för att utveckla 
centrum och skapa möjligheter för handel och fler bostäder. 
Under perioden har arbetsmarknadsenheten genom Fia arbetat med att ge personer 
med försörjningsstöd anställningar. Ett avtal har arbetats fram med Svenska 
Migrationscentret där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att få 
anställning med att digitalisera av olika former av arkiv. 
Ensamkommande flyktingbarn har getts sommarsvenska kombinerat med sommarjobb 
och Navigatorcentrum har kommit igång på allvar med en dörr in för ungdomar som 
behöver stöd på vägen till arbete. 
En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har upprättats för mandatperioden och 
kriskommunikationsplanen har reviderats. 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Översyn av ärendehanteringen pågår kontinuerligt.  
Utveckling av e-tjänster pågår och under året har ca 50 tjänster utvecklats och som 
finns på kommunens webbplats. 
Kommunen har gått med i SKL:s nätverk för medborgardialog för att undersöka och 
implementera nya möjligheter för digital och analog dialog med medborgarna. 
Fortsatt utredning av kontaktcenterfunktion för större delaktighet för 
kommuninvånarna. 

 

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Östersjöfestivalen erbjuder olika upplevelser inom kultur, mat och musik för 
karlshamnsmedborgarna och besökare. Östersjöfestivalen har utvärderats och det goda 
resultatet har kommunicerats externt och internt. 
Upprustning av lägenheterna på Tärnö har skett inför säsongen 2015, vilket bidragit till 
ökad beläggning. 
Arbete har startats för att ta fram en strategi för Tillväxt och Entreprenörskap. 
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Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
För att stödja initiativ inom e-tjänstesektorn har arbete med att förbättra dialog med 
NetPort och BTH påbörjats. 
En tydlig plan för framtida etableringar inom Logistik Karlshamn (Stilleryd) är 
framtagen. 
 
Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Fortsatt implementering och utveckling av Kompass Karlshamn i hela organisationen 
ut till alla medarbetare. 
Samtliga förtroendevalda har fått Ipads. 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Under året har bekymmer med möjligheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare 
ökat markant. Det är främst lärare och förskollärare, chefer samt sjuksköterskor och 
socionomer som är svårrekryterade. En tendens är att även undersköterskor börjar bli 
svårrekryterade. I samband med en ökad personalomsättning inom nämnda grupper 
har detta gjort att antalet rekryteringar ökat. Även antalet avgångssamtal har ökat. 
Bekymmersamt i sammanhanget är att de anledningar som avgående medarbetare 
nämner som orsak till att de slutar handlar om arbetsbelastning och en känsla av att 
inte kunna fullfölja sitt uppdrag. Det handlar också om att man får mer i lön i andra 
kommuner. En följd av ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera ny 
personal är löneglidning inom de aktuella yrkeskategorierna samt att förvaltningarna 
behöver anlita bemanningsföretag. 
Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även ut i Karlshamn. Utmattnings-
depression och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning. 
 
En ökad befolkning ses i riket och i Karlshamn. Efterfrågan på bostäder ökar och 
tillgången till mark är en strategisk fråga. 
 
Det ställs ökade krav på e-hantering, tillgänglighet och medborgardialog. En ny 
kommunallag kommer under våren 2016. Översyn görs av redovisningslagstiftningen 
som ska vara klar i mars 2016. Lagkrav på elektronisk fakturahantering kommer 
sannolikt 2018-2019 
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 17 354 71 136 51 335 19 801 

Kostnader -134 725 -213 596 -194 320 -19 276 

     

Nettokostnader -117 371 -142 460 -142 985 525 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Från 2015 ingår arbetsmarknadsavdelningen och IT-enheten i kommunstyrelsens 
verksamhetsområde.  
Det stora budgetavvikelserna för intäkter och kostnader härrör från projekt och 
arbetsmarknadsåtgärder. 

 
 
 

-�177�-



 42 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Jan-Åke Berg 
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 

 
Nämndens verksamhetsområden 
 Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver 

råd, hjälp och stöd. 
 Individ- och familjeomsorg  
 Socialpsykiatri  
 Introduktion för nyanlända.  

 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och 
medverkan. Särskilt fokus är på barn och familjer med barn (barnperspektiv). 
Förändrad organisation för ensamkommande flyktingbarn har genomförts. Under året 
har nationella riktlinjer avseende missbruks- och beroendevård implementerats. 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 
genom hög delaktighet i utformningen av genomförandet av stödet. Vid 
utvecklingsarbete strävar man efter medborgares/brukares delaktighet genom t ex 
brukarundersökningar och/eller annan brukarmedverkan. För att möta alla 
medborgare har en gemensam ingång byggts upp för att förenkla mötet för 
medborgaren och öka tillgängligheten. 

 
Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Verksamheten bidrar praktiskt till att brukare kan delta i de arrangemang som ordnas. 
På ett mer övergripande plan kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att 
de är anpassade för nämndens målgrupper. Ett exempel är Kultur och Hälsaprojektet 
som syftar till att skapa bättre livskvalitet genom fokus på kultur och hälsa. 
 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Välfärdsteknik anses vara en nödvändighet för att möta kommande behov och som 
alternativ för självständighet. Detta bidrar i samverkan till utbyggnad av 
infrastrukturen kring nät för digitaliserade välfärdstjänster. Fortsatt utvecklingsarbete 
sker med e-tjänster och e-hälsa. 
 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Teknikstöd t ex via planeringssystem för effektivare planering av verksamheten. 
Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksamheter med utgångspunkt i 
brukarmedverkan och förbättring för medborgaren/brukaren. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar kommer enligt 
Migrationsverkets prognoser för 2016 att överstiga mottagandet 2015. Detta innebär 
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ett fortsatt högt tryck på verksamheten. Ytterligare platser för ensamkommande krävs 
under 2016. 
 
Ny LVU (lag om vård av unga) föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Den juridiska 
processen bevakas då föreslagen lagändring bedöms ställa högre krav på socialtjänsten. 
Utbildningsinsatser samt personalförstärkning är troliga konsekvenser av den nya 
LVU-lagstiftningen.  
 
Ett viktigt område i den nationella strategin för frågor som rör alkohol, narkotika, 
doping och tobak (ANDT) är att man ser behov av att utveckla ett barn- och 
familjeperspektiv inom missbruks- och familjevården. Här krävs samplanering med 
andra aktörer såväl inom kommunen som externt. 
 
Ett annat område som lyfts fram är utveckling av brukarråd för långsiktigt hållbar 
brukarmedverkan och det är ett prioriterat utvecklingsområde inom Kunskap till 
praktik. Brukarens krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att 
utveckla missbruks- och beroendevården. Målet är att brukarens medverkan ska få 
genomslag i form av konkreta, relevanta och prioriterade förbättringar för brukare på 
både individ-, verksamhets- och strukturnivå.  
 
Insatser i form av personligt utformat stöd, boendestöd och mobila teamet, har delat 
ansvar mellan socialnämnd och omsorgsnämnd. Behovet av personligt utformat stöd 
väntas öka med ca 15 personer årligen 2016 – 2018. Genom gemensam verkställighet 
så beräknar verksamheten nå effektivitet som gör att extra resurser inte behövs den 
kommande planperioden. 
 
Verksamheten ser ett fortsatt högt antal orosanmälningar gällande barn som far illa, 
vilket medför en ökad handläggning och även placeringar.  Utvecklingen i Karlshamn 
ligger i paritet med ökningen i Sverige och bedömningen är att anmälningarna kommer 
att ligga kvar på en hög nivå.   
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår på 
den kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan 
huvudman. Exempelvis neddragningar av slutenvårdsplatser och kortare vårdtider 
inom både somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Boende för socialnämndens målgrupper är en utmaning. Detta gäller såväl boende för 
de nyanlända som kommer som för andra målgrupper inom socialnämndens område. 
En god samverkan med fastighetsägare en förutsättning att tillgodose de behov av 
bostäder som finns. Idag går det inte att bedöma hur etableringsreformen påverkar 
kommunens verksamhet på sikt.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 31 761 64 052 31 472 32 580 

Kostnader -125 203 -154 775 -123 480 -31 295 

     

Nettokostnader -93 442 -90 723 -92 008 1 285 
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Analys av det ekonomiska utfallet  
Socialnämndens överskott på 1 285 tkr inkluderar KF beslut 2015-12-07 § 214 om 
utökad budgetram för 2015 med 1 158 tkr.  
Till följd av det stora antalet institutionsplaceringar under 2015 har verksamheterna 
Vuxna Missbrukare samt Barn- och familj ett negativt utfall per 151231.  
Under hösten 2015 bildades en ny verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar 
som har arbetat med placeringar på hemmaplan och därigenom har ett stort antal dyra 
externa placeringar kunnat avslutas.   
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Omsorgsnämnden  
 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Omsorgsnämndens uppgift är att ansvara för insatser och stöd till äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Verksamheten utgör skyddsnät för människor 
som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd. 

 Stöd i särskilt boende  
 Stöd i ordinärt boende  
 Stöd och service för funktionsnedsatta vuxna och barn 

 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Ett enhetligt värdegrundsarbete med brukaren i fokus och brukares delaktighet och 
medverkan i genomförandeplan och i utförandet av insatser har pågått under året. 
Inriktning ligger på utveckling och förbättring för den enskilde utifrån delaktighet, 
trygghet och upplevelsen av en meningsfull vardag.  
Allt mer omfattande omsorg och vård samt avancerad sjukvård ges i det enskilda 
hemmet 
Utveckling av moderna boendealternativ för äldre pågår. Östralyckes första etapp 22 
nya lägenheter stod klar i december 2015. 
 

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 
genom hög delaktighet i utformning av genomförandet av stödet. Vid utvecklingsarbete 
strävar verksamheterna efter medborgares/brukares delaktighet genom ex 
brukarundersökningar och/eller annan brukarmedverkan. För att möta alla 
medborgare har en gemensam ingång/mottagning byggts upp för att förenkla mötet för 
medborgaren och öka tillgängligheten. 

 
Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
På olika sätt praktiskt bidra till att brukare kan delta i de arrangemang som ordnas. På 
ett mer övergripande plan kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att de 
är anpassade för nämndens målgrupper. Ett exempel är våga låtaprojektet som syftar 
till att önskemål om aktiviteter blir uppfyllda. Ett annat är att verksamheten skapar 
möjligheter till olika upplevelser såsom körsång med mera. 
 
Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Välfärdsteknik anses vara en nödvändighet för att möta kommande behov och som 
alternativ för självständighet. Detta bidrar i samverkan till utbyggnad av 
infrastrukturen kring nät för digitaliserade välfärdstjänster. Fortsatt utvecklingsarbete 
sker med e-tjänster och e-hälsa. 
Utbyte av analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm uppstartat, klart april 2016 
 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Teknikstöd till exempel via planeringssystem för effektivare planering av 
verksamheten. 
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Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksamheter med utgångspunkt i 
brukarmedverkan och förbättring för medborgaren/brukaren. 
Uppstart i Mörrum, projekt BICAB, med arbete för att hitta nya schemastrukturer för 
att minska antal delade turer och helgtjänstgöring. 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den demografiska utvecklingen visar att vi blir allt fler äldre och att medellivslängden 
ökar. Det egna hemmet kommer bli den framtida platsen för vård och omsorg. Enligt 
bedömning av befolkningsutveckling beräknas att det behövs 52 platser i särskilt 
boende i Karlshamn fram till 2024. För att möta utvecklingen och kunna erbjuda en god 
och kvalitativ vård och omsorg har Omsorgsförvaltningen i samarbete med Karlshamns 
bostäder påbörjat projekteringen för att under 2016-2017 bygga 20 lägenheter i 
särskilt boende i Mörrum. 
 
Verksamheten har sedan hösten 2013 sett en stadig ökning av antalet bedömda timmar  
stöd i ordinärt boende (hemtjänsten). Fler kommuninvånare har behov av insatser och 
fler personer har ett behov av fler och mera omfattande stöd och hjälpinsatser under 
hela dygnet. Behoven inom stöd i ordinärt boende beräknas fortsätta öka enligt de 
senaste 2 årens trend och nationella mätningar. 
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår 
inom kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos 
annan huvudman. Exempelvis neddragningar av slutenvårdsplatser och kortare 
vårdtider inom både somatisk och psykiatrisk vård. 
 
Ett lagförslag är presenterat där utredningen föreslår att nuvarande 
betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag. Det innebär att fristdagarna 
ändras från fem dagar till tre dagar då patient är färdigbehandlad inom slutenvården. 
Detta medför att kommunen måste tillse vård och omsorg redan tre dagar efter 
anmälan om utskrivningsklar annars får kommunen betala för vårddagarna inom 
slutenvården. Lagen kommer förmodligen träda i kraft under hösten 2017.  
 
I ett litet län som Blekinge bör samverkansfrågor mellan kommunerna behandlas, för 
att skapa en ökad tillgänglighet och service kring produkter och tjänster. Det finns 
också ett behov av samverkan, samordning och informationsutbyte kring 
brukare/patienter i gränssnittet mellan den kommunala hemtjänsten och 
hemsjukvården respektive den landstingsdrivna vården.  Utifrån detta måste e-hälsa 
och välfärdsteknik ses som stor möjlighet att bedriva effektiv hälso- och sjukvård.  
 
Karlshamns kommun följer den nationella trenden avseende för personer med 
funktionsnedsättning. De totala behoven förväntas fortsätta att öka. För att möta 
utvecklingen krävs en strukturell förändring i verksamheten. Samplanering med det 
kommunala bostadsbolaget och andra aktörer på bostadsmarknaden är viktig del för 
att möta denna utveckling.  
 
Utvecklingen medför att det kommer att saknas personal med rätt kompetens inom 
vård och omsorg. Detta ställer krav på omsorgens resurser, vilket inte kommer att 
kunna mötas utan det paradigmskifte som den nya tekniken innebär. Inom vård och 
omsorg finns därför inget val, välfärdsteknik och e-hälsa är en lösning. 
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som nationellt inom området. 
Prioriterade områden kommer att vara de fortsatta arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare samt arbetet med att få ner sjukfrånvaro inom verksamheten i enlighet 
med tidigare planering.                
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Idag har verksamheten svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier pga den 
konkurrens som uppstått från andra kommuner och aktörer på marknaden.  Aktuella 
yrkesgrupper är chefer, lärare/förskollärare, ingenjörer, socialsekreterare samt 
specialistutbildade sjuksköterskor. 
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 93 884 98 765 92 677 6 088 

Kostnader -653 541 -685 645 -683 063 -2 582 

     

Nettokostnader -559 657 -586 880 -590 386 3 506 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Omsorgsnämndens överskott på 3 506 tkr inkluderar KF beslut 2015-12-07 § 215 om 
utökad budgetram för 2015 med 3 444 tkr. 
Verksamheterna Stöd i ordinärt boende och särskilt boende påvisar ett positivt 
resultat.  
Den negativa avvikelsen för Stöd och service beror bl.a. på volymökningar inom korttid 
för barn/ungdom, daglig verksamhet samt öppnandet av gruppbostad. 
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Nämnden för barn, ungdom och skola 

Ordförande: Tobias Folkesson 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Fritidshem 
 Fritidsgårdar 
 Musikskola 
 Natur- och kulturskola 

 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Verksamheterna erbjuds en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Detta är en viktig beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i 
undervisningen. 
 
Projektmedel har sökts och erhållits för projekt kring entreprenöriella lärprocesser, 
digitala lärmiljöer, interkulturella möten och omvärldsorientering på Österslättsskolan. 
 
Prästslättsskolan har sökt och beviljats medel för projekt som handlar om inkludering. 
 
Värdegrundsarbete med inriktning mot normkritiskt tänkande på Hällaryds skola och 
Sternöskolan (bokcirkel för all personal runt boken I normens öga: metoder för en 
normbrytande undervisning). 
 
Året inleddes med föreläsning/kompetensutveckling med John Steinberg, författare till 
boken ”Att vända en klass: Från oro till fokus” för personal i grundskola, förskoleklass 
och fritidshem. 
 

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Brett deltagande i Skolverkets satsningar, Läslyftet och Matematiklyftet. 
Därutöver har flera skolor nyskapande insatser på gång. 
 
Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Kulturaktiviteter i grundskolan i samverkan med Karlshamns kommuns kultur- och 
biblioteksenhet (Kultur Karlshamn).  
Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd 
(programmet för Skapande skola). 
 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Fortsatt planering för införande av 1-1-satsning i grundskolan.  
Utbildningsförvaltningen deltar i arbetet för att implementera ett lednings-/styrsystem 
i kommunen (Kompass Karlshamn). 
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Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet 
med Skollagens 4 kap och Skolverkets allmänna råd. Det innebär att styrningen av 
nämndens verksamhet grundar sig på faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, 
resultat av brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har implementerats i Kompass Karlshamn, kommunens 
system för styrning, uppföljning och kvalitet. 
  
Med bred förankring i rektorsgruppen har beslut fattats att delta i Skolverkets 
statsbidragsfinansierade fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- och 
mellanstadium omfattas i ett första skede. Cirka 60 pedagoger kommer att omfattas av 
Matematiklyftet. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Fortsatt arbete med demokratisk kompetens – etiska förhållningssätt och 
värdegrundsarbete. 
Inkludering, lärmiljöer utformas för att passa den naturliga variation som finns bland 
alla människor. Det ses ett ökande behov av anpassningar, extra anpassningar och 
särskilt stöd. 
Det fortsatta arbetet och osäkerheten med migration och integration. 
Problematik med personalförsörjning och personalutveckling. Hur arbetar vi med 
professionsutveckling och kollegialt lärande och att attrahera legitimerade lärare. 
Digitalt lärande. Barn och elever lär sig kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära 
med hjälp av modern teknik. 
Jämställdhet och likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Förskolan och skolan ska stimulera 
barns och elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem. 
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 45 475 52 899 42 481 10 419 

Kostnader -545 550 -578 645 -568 424 -10 221 

     

Nettokostnader -500 075 -525 593 -525 943 198 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Resultatet för 2015 innebär en positiv budgetavvikelse på 198 tkr vilket motsvarar 
0,04 %.  

Personalkostnaderna för pedagogiska omsorg uppvisar ett överskott i enlighet med 
anpassningsåtgärderna under 2015.   

I grundskolan har elevantalet ökat från januari till december med 125 stycken under 
2015 i de kommunala skolorna. Detta har medfört att kostnaderna för undervisning, 
förberedelseklass, modersmål och studiehandledning har ökat. 

Verksamheterna Ire och fritidsgårdar uppvisar ett positivt resultat i enlighet med 
anpassningsåtgärderna för 2015. Musikskolan samt särskolan ligger enligt budget. 
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Gymnasienämnden 
 
Ordförande: Paul Hedlund 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gymnasieskola 
 Gymnasiesärskola 
 Grundläggande vuxenutbildning 
 Gymnasial vuxenutbildning 
 Svenska för invandrare 
 Särskild utbildning för vuxna 
 Service till medborgarna inom lärcenter 
 Projekt inom gymnasium och vuxenutbildning samt uppdragsutbildning t ex 

yrkeshögskola 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
I syfte att möjliggöra lärares samarbete för att eleverna i ökad utsträckning ska nå 

examensmålen har skolenheterna organiserats om under året och lärare kommer att 

organiseras tydligare i dessa skolenheter fr.o.m. höstterminen 2016.  

En huvudmannaenkät genomfördes i gymnasieskolan för första gången hösten 2015 

och den ska fortsättningsvis äga rum på hösten varje år och i varje årskurs för att 

kunna identifiera förbättringsområden och åtgärder samt att kunna mäta effekter av 
insatser.  

Ett strategiskt arbete för förstelärarna som förändringsmotorer har inletts på 

gymnasiet och i vuxenutbildningen.  

Intresset för yrkesprogrammen på gymnasieskolan har minskat sedan den senaste 

reformeringen av gymnasieskola (GY) 2011, trots att möjligheterna till anställning är 

goda inom många yrkesområden. Gymnasienämnden beslutade redan 2013 att starta 

ett utvecklingsprojekt för att etablera lärlingsutbildning som ett attraktivt alternativ till 

skolförlagd yrkesutbildning.  

Det ökade samarbetet mellan gymnasieskola och vuxenutbildning i genomförandet av 
utbildning ska effektivisera utbildningen, höja kvaliteten och underlätta 
kontaktskapandet med arbetslivet.  
 
Handlingsplan för KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) enligt ny lagstiftning har 

utarbetats i samarbete med Navigatorcentrum. I handlingsplanen identifieras 

arbetssätt, rutiner och aktiviteter, som syftar till att motverka avbrott från 

gymnasieutbildning och få elever som har gjort avbrott tillbaka in i utbildning.  

 

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Arbetet med att skapa tydliga formella elevfora i varje skolenhet för elevers inflytande i 
utbildningen och att utveckla elevernas möjligheter att påverka innehåll och arbetssätt 
i undervisningen förstärktes i samband med pågående organisationsförändring på 
gymnasiet. Regelbundna möten med gymnasieskolans elevkår sker sedan hösten 2015. 
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Vägga vuxenutbildningen har sedan 2014 ett elevforum, där varje skolform är 
representerad. För utbildningar på entreprenad har lärlings- och programråd skapats, 
där elever finns representerade. 

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Gymnasieskolan har ett kulturråd som planerar och genomför olika aktiviteter inom 
kulturområdet för elever och personal. Vuxenutbildningen har genomfört ett antal 
konferenser och utbildningar för personalen i internationella miljöer.  
 
Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
IKT (informations- och kommunikationsteknik) har varit ett utvecklingsområden 
under året inom gymnasieskolan såväl som vuxenutbildning. Samtliga elever inom 
gymnasienämndens verksamheter har egen eller har tillgång till dator. 
 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
En omorganisation av gymnasieskolan inleddes 2015 som syftar till att skapa 
förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap, rektors förutsättningar att ansvara 
för skolenhetens inre organisation och utveckling samt lärares samarbete i skolenheter.  

Förstelärare har deltagit i gemensamma dialogseminarier för kollegialt lärande. 

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för lärares undervisning har inletts i en 

partssammansatt arbetsgrupp. Utgångspunkten för gruppens arbete är resultaten av 

AHA-enkäterna 2014 och en tidsstudie på två nationella program under 2015.  

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Antalet nyanlända kommer att fortsätta öka.   

Rekryteringsläget för lärarpersonal kommer att ytterligare försvåras.  

 Det kommer att bli ökat fokus på personalens psykosociala arbetsmiljö genom en ny 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) som börjar gälla i mars 2016.  

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 27 127  53 572  41 403  12 169  

Kostnader -162 165  -208 476  -196 414  -12 062  

         

Nettokostnader -135 038  -154 904  -155 011  107  

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Vuxenutbildningen tillhörde inte gymnasienämnden 2014, vilket gör att det är stor 
skillnad mellan beloppen år 2014 och 2015. Av bokslutet 2015 tillhör 25,6 mnkr 
Vuxenutbildningen.   
Gymnasieskolan har ett överskott på 1,6 mnkr, vilket främst beror på 
interkommunalersättning. Undervisningskostnaderna har ett underskott vilket bl.a. 
beror på att språkintroduktion ökar.   
Gymnasiesärskolan har ett överskott på 1 mnkr, vilket främst beror på interkommunal 
ersättning.  
Totalt sett visar vuxenutbildningen inklusive Lärcenter ett underskott med 2,5 mnkr. 

 
 

-�187�-



 52 

Kulturnämnden 
Ordförande: Lena Sandgren 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Kultur Karlshamn 
 Konsument Karlshamn 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Flytten av Stadsbiblioteket till Citygallerian har inneburit en bemannad barnavdelning 
och en särskild bibliotekstjänst inriktad mot barnbibliotek. 
  
Fortsatt arbete med den förebyggande verksamheten inom budget-, skuldrådgivning 
samt professionell konsumentvägledning och energirådgivning. Verksamheten har 
lokaliserats i nya, centrala och ändamålsenliga lokaler. 
 

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Fortsatt arbete med att öka medborgarnas digitala kunskaper genom och verka för att 
fler blir digitalt delaktiga. 
 
Programverksamheten inom Kultur Karlshamn har under året erbjudit ett brett utbud 
av arrangemang riktade mot barn- och unga, vuxna och familjer. 

 

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler 
målgrupper och fortsatt satsning på barn och unga genom egna arrangemang.  
 
Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Stadsbiblioteket har implementerat RFID-tekniken, Radio Frequency IDentification, 
vilket innebär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet 
av RFID-tekniken fortsätter på lokalbiblioteken. 
 
Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Konvertering från biblioteksassistenter till bibliotekarier har ökat kompetensen i 
organisationen. En ny organisationsstruktur har medfört effektivare resursutnyttjande 
och en tydlig projektorganisation är implementerad. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i Citygallerian medför att verksamheten saknar 
förutsättningar att bedriva den verksamhet som bibliotekslag och andra styrdokument 
föreskriver. Genom flytten försvinner lokalyta som är nödvändig för att kunna bedriva 
läsfrämjande verksamhet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-verksamheten med 
mera, mot prioriterade målgrupper.  
  
Bibliotekens funktion som mötesplats får en allt större betydelse. Öppna demokratiska 
arenor lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt bland annat 
för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, samverkan med Netport med 

-�188�-



 53 

flera. Den tillfälliga lokaliseringen medför att Stadsbiblioteket har svårt att möta 
behovet av mötesplats. 
  
Konsument Karlshamn fortsätter att, i nya lokaler, erbjuda konsumentrådgivning, 
energirådgivning samt budget- och skuldrådgivning.  
 
När det gäller energirådgivningen kommer Energimyndigheten att göra visst 
förändringsarbete under 2016/17, vilket bland annat omfattar bättre mätbarhet, 
metodutveckling och målgruppsanpassning. Riktade insatser till specifika målgrupper 
och uppföljning samt tillämpning av effektivare metoder kommer att stå i fokus.  

 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 1 531 1 546 1 696 -150 

Kostnader -25 448 -25 580 -25 734 154 

     

Nettokostnader -23 917 -24 034 -24 038 4 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Driftsbudgeten visar på ett överskott på 4 000 kronor. 
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Tekniska nämnden inkl VA 
 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 
 Trafikenhet 
 Gatuenhet 
 Kostservice 
 Driftservice 
 Fastighetsservice inkl mark- och skogförvaltning 
 Städservice 
 Sotningstjänst 
 VA-enhet 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny 
reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
Utbyggnadsplan landsbygd följer VA-planen och den ledningssträcka som står närmast 
i tid är VA mellan Matvik och Hällaryd. 
Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen beräknas vara 
klar våren 2016. 
Årets pågående/avslutade fastighetsprojekt är nybyggnad Stenbackanavet, renovering 
labbsalar Väggaskolan, paviljong Gullbergslyckans förskola, utbyggnad Möllegårdens 
skola, ventilation Väggahallen, byggnation carport och garage Vägga IP. 
Sotningstjänsten ligger väl i fas både vad gäller rengöring (sotning) samt 
brandskyddskontroller och andel anmärkningar minskar. 
 
Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Sjukfrånvaron har minskat 2015 i jämförelse med 2013 och 2014.  
Antal timmar som görs av timavlönade har minskat 2015 i jämförelse med 2014. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer enligt SKL:s prognoser att 
utvecklas negativt de närmaste åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att 
resurser behöver frigöras genom att arbeta smartare och mer effektivt i alla 
verksamheter. Det kan innebära nya tekniska lösningar, arbetsmetoder och 
organisationsmodeller. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet när 
det gäller stadsplanering och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på 
dagvattenhantering och behov reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven 
för VA kraftigt de närmaste åren. 
 
Det finns ett ökad efterfrågan inom både för omsorg och skola/förskola i takt med en 
ökad inflyttning och förändrade demografiska förutsättningar. Här har samtliga 
förvaltningar ett omfattande arbete framför sig för att bidra till att möta dessa behov. 
Detta innebär bland annat att verksamheternas lokalbehov ökar kraftigt.  
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Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot ökad rörlighet och brist inom 
vissa yrkeskategorier. Karlshamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera 
på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både specialister inom nischområden och 
områden som inte kräver lika mycket kompetens men numerären är större. Detta är en 
kritisk faktor för flera av förvaltningens verksamheter och vi ser redan att andra 
aktörer på marknaden lockar med villkor som kommunen i dagsläget har svårt att 
konkurrera med. 
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning, Tekniska nämnden exkl VA 

 Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

     

Intäkter 286 708 280 581 275 845 4 736 

Kostnader -372 109 -353 160 -350 956 -2 204 

     

Nettokostnader -85 401 -72 579 -75 111 2 532 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Gatuenheten redovisar lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat på grund 
av två milda vintrar.  
Fastighetsservice redovisar överskott på fjärrvärmekostnader på grund av lägre 
värmeförbrukning än normalår. 
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning, VA-enheten 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 76 144 78 017 75 699 2 318 
Kostnader -76 402 -77 311 -75 699 -1 612 
     
Nettokostnader -258 706 0 706 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Va-enheten redovisar överskott på grund av vakanta tjänster. 
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Resultat- och balansräkning VA-enheten 2015 
 
Resultaträkning, tkr 

 
Not 2015-12-31 2014-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 78 017 76 144 

Verksamhetens kostnader 2 -64 607 -65 170 

Avskrivningar 3 -9 050 -8 097 

    Verksamhetens nettokostnader 
 

4 361 2 877 

(varav jämförelsestörande poster) 
   

    Skatteintäkter 
  

0 

Finansiella intäkter 4 0 0 

Finansiella kostnader 5 -3 655 -3 135 

    Resultat före extraordinära intäkter 
 

706 -258 

    Extraordinära intäkter  
 

0 0 

Extraordinära kostnader  
 

0 0 

    Årets resultat 
 

706 -258 

    Balansräkning, tkr 

    TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31 

Anläggningstillgångar 
   Materiella anläggningstillgångar 
   Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 126 841 116 220 

Maskiner och inventarier 7 5 379 7 132 

Pågående investeringar 8 0 0 

    Summa materiella anläggningstillgångar 
 

132 220 123 352 

    Omsättningstillgångar 
   Förråd 
   Kundfordringar 
   Övriga fodringar 
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 0 

Kassa och Bank 
   

  
 

 Summa omsättningstillgångar 
 

0 0 

    SUMMA TILLGÅNGAR 
 

132 220 123 352 
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
  

 

   

Eget kapital Not 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående eget kapital  10 3 182 3 440 

Årets resultat Vatten 
 

-1 895 -258 

Årets resultat Avlopp 
 

2 601 
 Utgående eget kapital 

 
3 888 

 Avsättningar 
   Avsättningar för pensioner 11 0 0 

    Skulder 
   Långfristiga skulder 12 126 849 119 115 

Lån av kommunen 
   

    Investeringsfond 
   

    Kortfristiga skulder 
   Leverantörsskulder 
   Övriga skulder 
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 483 1 055 

    SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 132 220 123 352 

    Noter  
   

    Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

2015-12-31 2014-12-31 

    Brukningsavgifter 
 

49 665 50 473 

Anslutningsavgifter  
 

0 0 

Övriga intäkter inkl interna fördelningar 
 

28 352 25 671 

    Summa 
 

78 017 76 144 

    Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

2015-12-31 2014-12-31 

    Material  
 

6 203 5 152 

El 
 

4 898 5 020 

Övriga kostnader 
 

32 478 26 552 

Köpt vatten 
 

153 100 

Personalkostnader 
 

17 614 16 737 

Hyror 
 

409 0 

Externt köpta tjänster 
 

640 8 820 

Från förvaltningen fördelade kostnader 
 

1 737 2 283 

Från kommunen fördelade kostnader 
 

475 506 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 
  

0 

    Summa 
 

64 607 65 170 
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Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 
   

    Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
   

    Materiella anläggningstillgångar 
 

År % 

Vatten och avloppsledningar  
 

50 2% 

Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar 33 3% 

Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

10 10% 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 
 

5 20% 

    Årets avskrivningar fördelas på: 
 

  

    Materiella anläggningstillgångar 
 

  

Byggnader och mark 
 

9 050 8 097 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

0 0 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 
 

0 0 

    Summa 
 

9 050 8 097 

    Not 4 Finansiella intäkter 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 1,37% 
  

0 

    Not 5 Finansiella kostnader 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,37% 
 

3 655 3 135 

    Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
   Ingående anskaffningsvärden 
 

328 374 312 909 

Inköp per 31/12 
 

22 015 18 984 

Anslutningsavgifter 
 

-4 098 -3 519 

Försäljning/utrangering 
 

0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
 

346 292 328 374 

    Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
   Ingående avskrivningar enligt plan 
 

-212 154 -205 640 

Försäljning/utrangering 
 

0 0 

Årets avskrivningar enligt plan 
 

-7 296 -6 514 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 
 

-219 450 -212 154 

    Utgående planenligt restvärde 
 

126 841 116 220 
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Not 7 Maskiner och andra inventarier 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
   Ingående anskaffningsvärden 
 

20 336 19 347 

Inköp  
 

0 1 392 

Försäljning/utrangering 
 

0 -403 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
 

20 336 20 336 

    Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
   Ingående avskrivningar enligt plan 
 

-13 204 -12 024 

Försäljning/utrangering 
 

0 403 

Årets avskrivningar enligt plan 
 

-1 753 -1 583 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 
 

-14 957 -13 204 

    Utgående planenligt restvärde 
 

5 379 7 132 

    Not 8 Pågående investeringar 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Pågående investeringar 
 

0 0 

    Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetald hyra 
 

0 0 

Övriga förutbetalda kostnader 
 

0 0 

Avräkning med kommunen 
 

0 0 

    Summa 
 

0 0 

    Not 10 Eget kapital 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående eget kapital 
 

3 182 3 440 

Tillskott 
 

0 0 

Årets resultat Vatten 
 

-1 895 -258 

Årets resultat avlopp 
 

2 601 
 Utgående eget kapital 

 
3 888 3 182 

    Not 11 Avsättningar för pensioner 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Kompletterande ålderspension 
 

0 0 

Efterlevandepension 
 

0 0 

PA-KL pensioner 
 

0 0 

Särskild ålders-/visstidspension 
 

0 0 

Särskild löneskatt 
 

0 0 

    Summa avsättning 
 

0 0 

    Ansvarsförbindelser för pensioner 
   Pensionsförmåner intjänade tom 1997 
 

0 0 

Särskild löneskatt 
 

0 0 

    Summa ansvarsförbindelser 
 

0 0 
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Not 12 Långfristiga skulder 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Lån från kommunen ingående balans 
 

119 115 110 523 

Lån från kommunen förändring under året 
 

7 734 8 592 

Investeringsfond ¹ utgående balans 
 

0 0 

Investeringsfond ¹ förändring under året 
 

0 0 

    Summa 
 

126 849 119 115 

¹ Investeringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet.  
 

    Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

2015-12-31 2014-12-31 

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 
 

146 1 055 

Arbetsgivaravgift 
 

0 0 

Upplupna löner 
 

772 0 

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond¹ 
 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 

 
0 0 

Övriga interimsskulder 
 

566 0 

    Summa 
 

1 483 1 055 

¹ Dessa medel ska intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod 
  och kommer således leda till en reducerad brukningsavgift. 

   ² Anslutningsavgifterna ska täcka: Avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, 
 räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning samt 

administration i samband med anslutning (såsom fakturering, kommunikation med kunder, inspektion mm).  

Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften periodiseras enligt följande; 
 År 1-50; Rak avskrivning, dvs 2% av anslutningsavgiften intäktsförs per år.  
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Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Jan Bremberg 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Översiktsplanering och detaljplanering 
 Bygglov 
 GIS och mätning 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Inom nämndens verksamhetsområden upprättas detaljplaner och program som 
möjliggör levande, spännande, hållbara och ändamålsenliga livsmiljöer för alla, med 
hjälp av Översiktsplanens ledord för ett hållbart Karlshamn. 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Verksamheten har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner som 
Kommunstyrelsen prioriterar utifrån Översiktsplanen, samt för att pröva detaljplaner 
initierade av privata aktörer.  
Genom att publicera relevant information för kommuninvånarna ges dessa, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i 
samhällsbyggnadsprocesser. 
Förbättrad information kring detaljplaner, konsekvenser av avvikelser från 
detaljplaner och annan information till sökanden, kommer att medföra en ökad 
förståelse för handläggningstiden samt mer kompletta ansökningar. 
 

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Gemensamma aktiviteter har genomförts tillsammans med Kultur Karlshamn i syfte att 
belysa kopplingen mellan samhällsbyggnad och kultur. 
 
Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap genom fortbildning och 
studieresor. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Stor inflyttning till kommunen tillsammans med plötsliga lagändringar ökar behov av 
ständig anpassning av verksamheten, både ekonomisk och personalmässig. 
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 7 389 6 785 6 707 +78 

Kostnader -13 090 -12 922 -13 568 +646 

     

Nettokostnader -5 701 -6 137 -6 861 +724 
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Analys av det ekonomiska utfallet  
Byggnadsnämnden redovisar för 2015 ett positivt resultat på 724 tkr.  
 
Resultatet beror till stor del på tjänstledig personal, vakanta tjänster och svårigheten i 
att rekrytera ny personal.  
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Fritidsnämnden 
 

Ordförande: Andreas Saleskog 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

Nämndens verksamhetsområden 
 Parkverksamhet 
 Allmän fritidsverksamhet 
 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Provbelysning av Rosengården är utförd och handlingar tas fram som en del till 
underlag för förfrågningsunderlag. Bygglovshandlingar är inlämnade. 
Säkerhetskontroller av Naturbaden är formaliserade och till 100 % utförda. 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Checklista är framtagen på tillgänglighet inför projektering och nybyggnad av 
grönområden. 
Samarbete har skett med barnen på Tuvans förskola vid utformning av Lindegårdens 
lekplats i Mörrum. 
Dialog med pensionärsföreningar har skett inför flytt och nybyggnation av boulebana 
vid Vägga IP. 
 
Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och 
upplevelser 
Kartor över gångvägar på Stärnö naturreservat har tagits fram och är godkända av 
Länsstyrelsen. 
Mycket uppskattad familjedag på Sternö naturreservat genomfördes i oktober. 
Föreningsringen pågår med 12 olika föreningsaktiviteter där ca 200 ungdomar deltar. 
Prova-på dagar har genomförts under hösten för skolungdomar.  
 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Fritidsnämndens sjukfrånvaro har minskat under 2015 i jämförelse med 2013 och 
2014.  
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Föreningslivet kommer även framöver att vara en viktig del av en orts attraktionskraft 
och en aktör för att aktivera och engagera både unga och äldre. Utmaningen är många 
gånger att rekrytera ledare och andra som behövs för att driva en bra verksamhet. 
Utöver detta krävs sammanhang och anläggningar där verksamheten kan bedrivas och 
där har kommunen en viktig roll även framöver. 
 
Utvecklingen mot att fördela offentligt stöd till föreningar enligt modeller där man i 
större grad tar hänsyn till alla typer av mångfald kommer att fortsätta. I takt med att 
det blir svårare att få ideella krafter att ställa upp ökar kraven på offentligt stöd för att 
kunna driva föreningsverksamheter vidare vilket kan vara svårt i en i övrigt ansträngd 
kommunal ekonomi. 
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Bra evenemang, tillgång till anläggningar för friskvård och motion samt ytor för 
rekreation sätter många högt i värdering av hur attraktiv en boendeort är. Karlshamn 
har allt detta och därtill en skärgård som kan fungera som andningshål för människor 
långt utanför kommunens gränser. Fritidsnämndens verksamheter bidrar till att 
utveckla alla dessa områden på längre sikt. 
 
Rationaliseringskravet på förvaltningen kommer att innebära löpande åtgärder och 
översyner under det kommande året för att frigöra resurser. En översyn av 
förvaltningens organisation kommer att ske för att effektivare hantera större projekt 
och internt kvalitetsarbete. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet. Det 
medför mycket arbete med bland annat trädsäkring. Badplatserna påverkas av ökat 
antal stormar och störtregn vilket medför ökad säkring av bryggor, bortspolade 
sandstränder och ökad tångrensning.  
 
Ökat antal besökare i friluftsområdena medför i sin tur ökat skötselbehov på 
friluftsområden, naturslingor och i det nya reservatet. Mätningar har införts på vissa 
vandringsleder, vilka visar på många besökare.  
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 28 478 27 934 28 114 -180 

Kostnader -76 655 -78 826 -79 874 1 048 

         

Nettokostnader -48 177 -50 892 -51 760 868 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämnden visar på ett positivt resultat med 868 tkr.  
Mycket fokus har lagts på ekonomin och enheterna har arbetat aktivt för att budgeten 
ska hållas. 
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Överförmyndarnämnd 
 
Ordförande: Ingvar Gustavsson  

Förvaltningschef: Göran Persson 

 

Nämndens verksamhetsområden 

 Överförmyndarhandläggning 
 Rekrytering och tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
En ny nämnd har tillträtt under året med en blandad erfarenhet från verksamhets-
området. Nämnden har därför deltagit vid SKL:s grundläggande utbildning för 
överförmyndare. 
Tillströmningen av ensamkommande barn har tagit mycket av nämndens resurser och 
fokus. För att kunna klara verksamheten på ett rättssäkert sätt har nämnden beviljats 
medel för resursförstärkning. Nämnden har också genomfört flera kampanjer för att 
tillgodose behovet av gode män och genomfört ett flertal utbildningar för dessa. 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Under 2015 års andra hälft har vi sett en relativt kraftig ökning av ensamkommande 
barn till kommunen och ännu syns ingen minskning i antal. Arbetet med arvodering, 
granskning, återsökning av medel, utbildning i samband med rekrytering har blivit 
mycket mer omfattande. Vi har ännu inte sett den fulla effekten av de redan komna 
barnen samt hur den totala mängden barn förväntas öka framöver.  
 
Nämndens verksamhet är beroende av rekrytering av särskilt förordnad 
vårdnadshavare (SFV) som ska ersätta godmanskapet till de barn som fått permanent 
uppehållstillstånd. Med det ökade trycket befaras att godmanskapen består längre tid 
än det är tänkt. Många gode män blir SFV för det barn de varit god man för. Detta gör 
att nämnden kommer att behöva rekrytera många nya gode män. Nämnden har 
inledningsvis klarat av att tillgodose behovet av gode män men har nu sett en tendens 
till att det blir allt svårare att rekrytera tillräckligt med ställföreträdare. 
 
Diskussionen och arbetet med att införa framtidsfullmakter fortgår. Tanken med dessa 
är att kunna ersätta vissa av godmanskapen med en fullmakt.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget-
avvikelse 

     

Intäkter  502 293 209 

Kostnader  -3 796 -3 450 -346 

     

Nettokostnader  -3 294 -3 157 -137 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Underskottet beror på dröjsmål från migrationsverket vad gäller återsökning för 
arvodes- och tolkkostnader till ensamkommande barn. 
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Valnämnden 
 

Ordförande: Kenneth Hake 
Förvaltningschef: Göran Persson 
Administrativ chef: Jens Odevall 
 
 
Nämndens verksamhetsområden 

 Varje kommun ska ha en valnämnd 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inget val har hållits under året 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Under åren 2016-2017 är inga val planerade. År 2018 kommer val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige att äga rum i september månad. Val till 
Europaparlamentet kommer att hållas i maj-juni år 2019.  
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 1 032 0 0 0 

Kostnader -2 885 -22 -64 42 

     

Nettokostnader -1 853 -22 -64 42 
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Festivalkommittén 
 
Ordförande: Suzanne Svensson 

Förvaltningschef: Göran Persson 
 
Kommittens verksamhetsområden 

 Östersjöfestival 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till möten 
och upplevelser 
Östersjöfestivalen arbetar efter att erbjuda olika upplevelser inom bland annat kultur, 
mat, och musik för våra besökare. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Kommitten arbetar och utvecklar verksamheten enligt resultatet av utredningen som 
HUI gjorde. Dessutom utvecklas gamla såväl som nya idéer, till exempel Skatecamp och 
Swimrun. Grunden är fortfarande mycket musik som vänder sig till så bred publik som 
möjligt. 
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 2 318 2 669 2 347 322 

Kostnader -5 599 -6 263 -5 904 -359 

     

Nettokostnader -3 281 -3 594 -3 557 -37 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Verksamheten visar på ett litet underskott för 2015 
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Karlshamnsfastigheter AB  
 

Ordförande: Rune Andersson 
VD: Marie Wahlström 
 

Bolagets verksamhetsområden 
 Medverka i och genomföra projekt inom det näringspolitiska området 
 Förvärva, förvalta och försälja fastigheter avsedda för handel, hantverk, industri, 

kontorsverksamhet och utbildning samt ombesörja den service som dessa 
fastigheter erfordrar 

 Utföra nybyggnationer för dessa ändamål 
 

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.  
Fastigheterna ska generera till inspirerande mötesplatser, exempelvis tornrummet i 
etapp 5a, Deltat på NetPort Science Park och Trädgårdsrummet på Halda 
Utvecklingscentrum. 
Under 2015 har 10 nya företag etablerat sig på Halda Utvecklingscentrum, flertalet på 
Företagshotellet. Vid årsskiftet 2015 var det 9 företag och ca 80 anställda som valt att 
etablera sig på NetPort Science Park (NPSP). Dessa företag och framtida företag 
kommer med stor sannolikhet att fortsätta att växa i befintliga- och framtida lokaler 
inom NetPort Science Park.  
 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Etapp 5 och 6 på NetPort 
Science Park är tänkt att bli en fastighet som attraherar framtidens forskare och 
företag. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Karlshamnsfastigheter ska vara ett bra alternativ när man söker lokaler för etablering i 
Karlshamns kommun. Styrkan är att fortsatt behålla kopplingen till NetPorts 
fokusområden, Digitala media, Intelligenta transportsystem och Energi.  
Samtidigt finns ett behov av olika typer av lokaler och mindre fastigheter i centralt läge 
är eftertraktade. Små och medelstora företag inom tjänstesektorn är förmodligen de 
som vi främst kommer att arbeta med.  

 
Ekonomiskt resultat 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Resultat efter finansiella poster (tkr) -4 990 -25 024 -6 448 -6 462 -10 830 

Soliditet (%) 2,0 2,0 2,1 1,7 2,0 

Avkastning på sysselsatt kapital (%) - - - - - 

Nettoinvesteringar (tkr) 1 128 14 94 2 90 5 154 24 447 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Utfall 2015 inkluderar nedskrivning av fastighet om totalt 4,2 mnkr vilket inte har 
budgeterats.  
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                Karlshamn Energi AB med dotterbolag 
 

Ordförande: Tyrone Svärdh 
VD: Anders Strange 

 
Bolagets verksamhetsområden 
 Värme & kyla 
 Elnät 
 Bredband 
 Elhandel 
 Elproduktion (vindkraft, solceller) 
 Tjänster relaterade till ovanstående 

 
Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis 
vid framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen. 
 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2015 
har satsningen intensifierats då infrastruktur byggts ut till över 1000 villor. En strategi 
och handlingsplan har utarbetats för att bidra till kommunens långsiktiga mål om 
utbyggnad av infrastruktur till 90 % av alla hushåll i kommunen.  
KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expansion exempelvis genom 
förberedelser av infrastruktur i Stillerydsområdet.  
 
Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom fokus på 
arbetsmiljö och medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg 
personalomsättning både bland medarbetare och chefer. Det syns också genom många 
sökande vid nyrekryteringar. 
KEAB har under 2015 infört ett digitalt system för styrelsematerial och kallelser för att 
få en effektiv och säker distribution (Netpublicator).  
KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i kommunen. Under 2015 har 
en plan med målbild utformats i samarbete mellan KEAB och kommunen. En 
laddstation har installerats, strategiskt placerad på torget. Keab arbetar också för att få 
in fler miljöfordon i fordonsbeståndet och har nu tre elbilar, tre laddhybrider och ett 
antal biogasdrivna fordon. 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan hos kommuninvånarna avseende 
bredband ökar. Inom energi så har det varit en trend med sjunkande elpriser under de 
senaste åren och det syns ingen förändring på medellång sikt. Energieffektivisering 
ökar både hos företag och hushåll, vilket påverkar efterfrågan av både fjärrvärme och 
el. 
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Ekonomiskt resultat 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 12,8 15,0 12,1 -3,4 -2,3 

Soliditet (%) 36 30 31 29 29 

Avkastning på totalt kapital (%)  5,0 4,7 0,5 0,7 

Nettoinvesteringar (mnkr) 27 103 40 35 36 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Utfall 2015 inkluderar nedskrivningar om totalt 20,7 mnkr (vindkraftverk 14 mnkr och 
bredbandstillgångar 6,7 mnkr) vilka inte har budgeterats.  
Ny redovisningsprincip har tillämpats avseende bredband, vilken leder till att 
nedskrivning av tillgångarnas värde görs samma år som anslutningsavgiften faktureras 
till kund (intäkt). Detta innebär att vi får en mer rättvis resultatredovisning framöver. 
Utfall 2015 inkluderar högre intäkt av anslutningsavgifter med 5 mnkr och 
nedskrivning med 6 mnkr, vilket ger en avvikelse mot resultatbudgeten med netto -1,4 
mnkr.  
Resultat exkl. nedskrivningar är bättre än budgeterat (+1,3 mnkr). 
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Karlshamn Hamn AB 
 

Ordförande: Anders Karlsson 
VD: Mats Olsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 
 Hamnverksamhet 

 

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 

Enligt ägarens direktiv från 2005 skall Karlshamns Hamn AB vara 

kommunstyrelsens redskap i näringspolitiska frågor som är kopplade till 

hamnverksamheten.  Sedan 2013 är Karlshamns Hamn moderbolag i en koncern där 

Karlshamn Tank Storage, som ägs till 50 procent, samt Karlshamns Kajer AB, som 

ägs till 100 procent ingår.  

Under år 2015 omsatte Karlshamns Hamn AB 4 833 000 ton (5 343 000 ton), vilket 

är lägre än 2014 års volymer. Genom 2015 års volym befäster Karlshamn därmed sin 

ställning som en av Sveriges största hamnar. 

 

 
 
Markbyte mellan Karlshamns Hamn och Karlshamns Kommun genomfördes 2015. 

Utifrån de investeringar som tidigare gjorts i anläggning av Kombiterminal och 
elektrifiering av järnväg ned till hamnen ökade trafiken 2015, vilket ledde till att Green 
Cargo fördubblar turtätheten till två växlingar per dag. Detta sker med start från och 
med december 2015.  

Satsning på intermodala lösningar har under 2015 burit frukt med fördjupat samarbete 
med Volvo Cars. 

Utifrån den satsning på sågade produkter som genomfördes 2014 har nya volymer och 
breddad kundbas genererats 2015. 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
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Beslut togs 2015 om investeringar i utbyggnad av RoRo för att möta den framtida 
ökningen av volym och fartygsstorlek. 

 
 
Ekonomiskt resultat 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 090 606 315 830 9 043 

Soliditet (%) 37,9 33,6 33,5 38,2 36,3 

Avkastning på totalt kapital (%) 2,2 1,6 1,8 1,5 3,1 

Nettoinvesteringar (tkr) 6 503 61 281 15 958 60 631 26 754 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Koncernens omsättning uppgick till 143,4 mnkr (118,8). Under 2015 omsatte 
moderbolaget 142,5 mnkr (116,9).  
  
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 9,0 mnkr (0,8).  
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 10,3 mnkr (0,5).  
  
Koncernens resultat påverkas negativt av Karlshamns Kombiterminal AB, vilket är 
enligt plan.  
  
Lönsamheten under 2015 förbättrades inom resultatområdena Sjöterminal och 
Hamnservice jämfört med tidigare år. Olja och Övrigt (sten) visar på en god lönsamhet. 
RoRo har stadigt förbättrat sin lönsamhet under 2015.  
  
Totalt är avkastningen på eget kapital 5,5 % (0,3 %), avkastningen på totalt kapital 3,1 
% (1,5 %) samt vinstmarginalen 10,6 % (5,4 %).   
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Karlshamnsbostäder AB 
 

Ordförande: Ola Persson 
VD: Stefan Nilsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 
 Äga och förvalta fastigheter avsedda för bostadsändamål, särskilt boende och 

lokaler 
 Nybyggnation av fastigheter avsedda för bostäder och särskilt boende  

 

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
Kabo utvecklar boendeformer efter hyresgästens behov och vilket skede man är i livet. 
Utvecklingen sker i dialogform i möten med hyresgästerna. Utveckling har skett av 
uthyrningskriterierna med målet ”bostad för alla”. 
 
Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Boinflytande är de möjligheter som ger Karlshamnsbostäders hyresgäster möjlighet att 
påverka sin bostad och boende samt bostadsområdets gemensamma frågor. 
Mötesformen har utvecklats där hyresgästerna får framföra synpunkter inom främst 
fyra områden: förbättringar, trygghet, utemiljö och aktiviteter. Detta har resulterat i en 
förbättrad dialog där hyresgästernas behov och önskemål lyfts fram. 

 
Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till möten 
och upplevelser 
Kabo jobbar för att lyfta fram hyresrättens fördelar och detta har marknadsförts till 
kommunens alla invånare.  

 
Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Samtliga lägenheter, förutom ca 50 i Hällaryd har fiber (100 Mb/s). Utbyggnad av 
spridningsnät i samtliga lägenheter pågår. Vid 2015 års utgång är ca 400 lägenheter 
färdigställda. Det ökar attraktiviteten på lägenheter och ökar hyresgästens 
tillgänglighet till ny teknik, bland annat välfärdsteknologi. 
 
Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Karlshamnsbostäder arbetar med Lean som verksamhetsstrategi för utveckling och 
ständig förbättring. Arbete sker nära hyresgästerna med vår egen personal som fångar 
upp idéer och behov. Möjligheterna att anpassa boendet efter egna behov har utökats. 
Tillvalsprogrammet med möjlighet till extrautrustning och höjd standard är under 
utveckling. 
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Karlshamnsbostäder behöver koncentrera sig på tre trender: 
 
Åtgärdande av bostadsbristen 
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De senaste 20 åren har en bostadsbrist ackumulerats. Boverket bedömer att 
behovet av nya bostäder fram till och med 2020 är drygt 500 000. Regeringens mål är 
för närvarande 250 000 och fram till och med år 2025 till 700 000. Oaktat en klar 
ökning av bostadsbyggandet till cirka 40 000 per år så är det långt kvar till 
måluppfyllelse. Med rådande planeringsförutsättningar kan Kabo få fram cirka 100 
lägenheter till 2020.      
 
En välfungerande integrationsprocess 
En bostad är en grundförutsättning för en välfungerande integrationsprocess. 
För närvarande finns drygt 100 ensamkommande barn i Karlshamn som succesivt blir 
myndiga. Därtill kommer de människor som lämnar sina asylboenden då de erhållit  
permanent uppehållstillstånd (PUT). 
 
Anpassade bostäder för en åldrande befolkning 
Karlshamn har en större andel äldre än rikssnittet och antalet ökar. Då vård i  
hemmet ökar måste fler bostäder bostadsanpassas och så även närmiljön i  
övrigt vad avser tillgänglighet. För att skapa förutsättningar för ett friskt  
åldrande och sedermera ett anpassat boende krävs samverkan mellan  
myndigheter och bostadsbolag. En effektiv koncernsamverkan förbättrar möjligheterna 
att lokalt förbättra dagens situation.  

 
Ekonomiskt resultat 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 4 574 6 898 4 560 4 858 18 139 

Soliditet (%) 17,7 18,5 19,1 19,0 18,9 

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 0,6 0,9 0,6 0,6  

Nettoinvesteringar (tkr) 24 983 5 742 24 712 29 945 86 612 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Kabo visar på ett positivt resultat för 2015. Resultatet efter finansiella poster uppgår 
till 18,1 mnkr (4,9 mnkr). Nettoomsättningen har minskat, till 179 mnkr (180 mnkr). 
Hyresbortfallet för bostäder har minskat kraftigt, medan hyresbortfallet för lokaler har 
ökat, främst pga gamla biblioteket i Karlshamn. Underhållskostnaderna har belastat 
resultat med 35,0 mnkr (43,0 mnkr). 
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          Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Ordförande: Kenneth Hake 
Förbundschef: Kenneth Jensen 

 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 Stöd till enskilda 
 Insatser vid oönskade händelser 
 Analys och utredning 

 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Räddningstjänsten arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. Både informations- 
och utbildningsarbete såväl som erfarenhetsåterföringen av utredningar stärker på 
olika sätt förmågan hos alla som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. 
Genom att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering av utrustning och metoder 
blir vi också effektivare på att genomföra räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt 
hjälpa medborgaren när olyckan ändå inträffar.  

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Trenden är att förbunden blir större. Arbetsuppgifterna för Räddningstjänsten kommer 
i framtiden att bli fler, det breddade uppdraget. Räddningstjänsten kommer att vara en 
viktig aktör i framtiden när det gäller den kommunala tryggheten. Vissa 
Räddningstjänster samarbetar redan idag tillsammans med exempelvis vård och 
omsorg.  

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
För 2015 så redovisar förbundet ett positivt resultat på 844 tkr, vilket är en väsentlig 
förbättring jämfört med budgeterat resultat för året som var 5 tkr. Föregående års 
underskott är därmed återställt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-�211�-



 76 

 
 

 

Cura Individutveckling 
 

Ordförande: Markus Alexandersson 
Förbundschef: Ann-Sofie Ström 

 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 HVB- barn och familj 
 HVB- ensamkommande asylsökande barn 
 LSS-boende, vuxna med autism med integrerad daglig verksamhet 
 LSS-boende, unga med Aspergers syndrom 
 Familjerådgivning 
 Familjehems- och utredningskonsulenter 
 Personliga ombud 
 Resurscentrum (kompetensutveckling) 

 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro 
Curas verksamhet har under det gångna året dominerats av den stora utmaningen att 
tillskapa boenden i den utsträckning som kommunerna har behövt när det gäller 
ensamkommande asylsökande barn 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
När det gäller framtiden är frågan om hur många flyktingar (barn och ungdomar) som 
kommer till våra kommuner en av de mest svåra att förutsäga. Utgångspunkt är 
Migrationsverkets preliminära prognos vilket innebär tillskapandet av drygt 100 nya 
platser under år 2016. En planering för detta finns. Blir utfallet mycket avvikande i 
förhållande till prognosen får nya bedömningar göras. 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Cura har efter reducerade avgifter för medlemskommunerna ett överskott med 7,3 
mnkr i 2015 års bokslut. Överskottet förklaras i huvudsak av att Cura startat flera nya 
boenden där initialkostnaderna varit relativt låga eftersom personalkostnader har 
kunnat mötas av intäkter omgående. Boendena är kostnadseffektiva då varje enhet 
tagit emot fler ungdomar än vi från början räknat med. Andra verksamheter, främst 
Klaragymnasiet och Notavillan har haft påtaglig överbeläggning under året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�212�-



 77 

 

 

 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Ordförande: Sonja Lundh 
Tf Förbundschef: Johanna Randsalu  

 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 Fullgöra medlemskommunernas Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 

myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområde. Karlshamns ägarandel 
är 51,0 procent 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
År 2015 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1908 tkr vilket är 
1 755 tkr bättre än budgeterade 153 tkr. Orsaken är att förbundet haft svårigheter att 
tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning täcka upp personalmässigt vid 
sjukskrivningar. Därmed har en del tillsyns- och kontrollarbete inte hunnits med under 
året. Överskottet motsvarar drygt tre årsarbetskrafters tillsynsarbete. Årets resultat 
om 1 908 tkr, läggs till det egna kapitalet. Överskottet utöver vad som budgeterats 
föreslås användas under år 2016-2017 för att genomföra tillsyns- och kontrollinsatser 
som delvis kompenserar för tillsyn som inte utförts under 2015. 
  
Året uppvisar ett positivt kassaflöde, de likvida medlen har ökat med 2 333 tkr under 
året. Balansräkningen visar att förbundets egna kapital ökat med 1 908 tkr (årets 
resultat) till 4 214 tkr (summa eget kapital).  
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Västblekinge Miljö AB 
 
Ordförande: Sven-Åke Svensson 
VD: Göran Sternsén  

 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 Anläggningen i Mörrum 
 Återvinningscentraler hos ägarkommunerna 
 Verksamhet enligt miljöbalken 
 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets 
viktigaste händelser 
 
Västblekinge miljö ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Karlshamn äger 50 procent och övriga 25 procent vardera. Uppdraget från ägarna är att 
ombesörja det som kommunerna enligt lag är skyldiga att verkställa avseende 
hanteringen av hushållsavfall samt att behandla avfall från verksamheter, industri och 
bygg. 
 
Några klagomål avseende besvärande lukt har inte inkommit till Miljöförbundet under 
2015. 
 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Resultatet för 2015 är 1 742 tkr varav Karlshamns andel på 50 procent motsvarar 871 
tkr. 
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                Sammanställd redovisning 

Resultaträkning (mnkr)      Not Kommun 
2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 

Kommun 
 

2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 
Verksamhetens intäkter                          2 405 918 384 865 
Verksamhetens kostnader                      3 -1 983 -2 325 - 1916 -2 262 
Avskrivningar                                             4 -87 -195 -84 -175 
Verksamhetens nettokostnader -1 665 -1 602 -1 616 -1 572 
     
Skatteintäkter                                             5 1 324 1 324 1 281 1 281 
Generella statsbidrag och utjämning   6 317 317 305 305 
Finansiella intäkter                                   7  5 2 8 5 
Finansiella kostnader                               8 
Jämförelsestörande intäkter                   2 

0 
21 

-35 -6 
14 

-47 
 

     
Resultat före extraordinära poster 2 6 -14 -28 
     
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 
Skatt, uppskjuten                                    1 0 0 0 3 
Skatt, aktuell                                            1 0 0 0 0 
Årets resultat 2 6 -14 -25 
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              Sammanställd redovisning 
Kassaflödesanalys (mnkr) Kommun 

 
2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 

Kommun 
 

2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 2 6 -14 -28 

Just för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 

    

Avskrivningar, nedskrivningar 87 195 84 175 
Förändring av avsättningar 3 2 0 0 
Reavinst, försäljning materiella 
anläggn.tillgångar 

0 -19 -3 -10 

Reaförlust, försäljning materiella 
anläggn. tillgångar 

0 0 3 3 

Betald skatt 0 0 0 -1 
Övrigt  0 0 0  
Upplöst VA-fond/avsättning deponi 0 0 0  
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

92 184 70 139 
 

     
Kassaflöde från förändr. I 
rörelsekapital 

    

Ökning/minskning av varulager 0 1 0 3 
Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar 

5 5 0 -11 

Ökning/minskning av kortfristiga 
skulder 

3 10 12 28 

Kassaflöde fr. den löpande 
verksamheten  

100 200 82 159 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriell 
anläggningstillgång 

0 0 0  

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

-105 -304 -71 -225 

Avyttring av materiell 
anläggningstillgångar 

-2 32 7 23 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

1 -2 0 0 

Avyttr/minsk av finansiella 
anläggn tillgång 

0 0 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   

-106 -274 -64 -202 

 
 
 
 

-�216�-



 81 

 
 
 

      Sammanställd redovisning 
Finansieringsverksamheten Kommun 2015 Sammanställd 

redovisning 
2015 

Kommun 2014 Sammanställd 
redovisning 

2014 

Upptagna lån 26 100 0 111 

Upplöst VA-fond 0 0 0 0 

Långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Amortering av låneskulder -1 -25 -1 -20 

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 

25 75 -1 91 

     

Årets kassaflöde 19 1 17 48 

Likvida medel vid årets början 105 222 88 174 

Likvida medel vid årets slut 124 223 105 222 
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               Sammanställd redovisning 
Balansräkning (mnkr)           Not Kommun 

 
2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 

Kommun 
 

2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Imateriella anläggningstillgångar  2 0 2 
Materiella anläggningstillgångar     
- mark, byggn och tekn anläggn       11 1 153 2 310 1 140 2 253 
- maskiner och inventarier                12 123 529 120 547 
- pågående nyanläggningar 0 213 0 158 
Finansiella anläggningstillgångar   13 185 30 182 26 
Summa anläggningstillgångar 1 461 3 084 1 442 2 986 
 
 

    

Omsättningstillgångar     

Förråd mm 0 3 0 4 
Kortfristiga fordringar                        14 134 244 139 242 
Kassa och bank                                      15 124 224 105 223 
Summa omsättningstillgångar 258 471 244 469 
     
Summa tillgångar 1 719 3555 1 686 3 455 

 
     
Eget kapital, avsättningar och 
skulder  

    

Eget kapital     
Eget kapital, ingående 1 117 1 106 1 131 1 131 

Årets resultat 2 6 -14 -25 

Summa eget kapital              16 1 119 1 112 1 117 1 106 
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och 
liknande  

    

förpliktelser                                           17           9 9 6 7 
Avsättning för uppskjuten skatt 0 45 0 42 
Övriga avsättningar 0 6 0 6 
     
Skulder     

Långfristig skuld anläggningslån     18 243 1 828 218 1 742 
Långfristig skuld VA-fond                  18 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder                             19 348 555 345 552 
Summa avsättningar och skulder  600 2 443 569 2 349 
Summa eget kapital, avsättning och 
skulder  
 

1 719 3 555 1 686 3 455 
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          Sammanställd redovisning 
                                                                   Not Kommun 

 
2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 

Kommun 
 

2014 

Sammanställd 
redovisning 

2014 
Panter och ansvarsförbindelser     
     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna                                         20 

722 722 750 750 

     

Övriga ansvarsförbindelser     

Borgens- och övriga 
ansvarsförbindelser                               21 

1 500 2925 1 437 2 500 

Ställda panter  118  125 
Summa panter och ansvars-                                                   
förbindelser 

 
2 222 

 
3 765 

 
2 187 

 
3 375 

 

 

 

Karlshamns kommun 

Resultaträkning (mnkr) Not 2015 2014 

Verksamhetens intäkter  2 405 384 
Verksamhetens kostnader  3 -1 983 -1 916 
Avskrivningar  4 -87 -84 

Verksamhetens nettokostnader  -1 665 - 1 616 

    
Skatteintäkter  5 1 324 1 281 

Generella statsbidrag och utjämning  6 317 305 
Finansiella intäkter 7 5 8 
Finansiella kostnader  

Jämförelsestörande intäkter  

8 
 

2 

0 
 

21 

-6 
 

14 
Resultat före extraordinära poster  2 -14 
    
Extraordinära intäkter  0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 

Årets resultat  9 2 -14 
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            Karlshamns kommun 
Kassaflödesanalys Not 2015 2014 

Resultat efter finansiella poster  2 -14 
Avskrivningar, nedskrivningar  4,11,12 87 84 
Förändring av avsättningar 17 3 0 
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar              11,12 0 -3 
Reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar  11,12 0 3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

 92 70 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning av varulager    0 0 
Minskning av kortfristiga fordringar 14 5 0 
Ökning av kortfristiga skulder  19 3 12 
KASSAFLÖDE FR DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

  100 82 

    
Investeringsverksamhet    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10 -105 -71 
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar  10 1 7 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 13 -2 0 
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar  13 0 0 

KASSAFLÖDE FR 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

 -106 -64 

    
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån 18 26 0 
Långfristiga fordringar  0 0 
Amortering av låneskulder  18 -1 -1 
KASSAFLÖDE FR 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

 25 -1 

    

Årets kassaflöde  +19 +17 
Likvida medel vid årets början 15 105 88 
Likvida medel vid årets slut  15 124 105 
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Karlshamns kommun 
Balansräkning (mnkr) Not 2015 2014 

    
Tillgångar    

    
Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

-  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 153 1 140 

-  maskiner och inventarier 12 123 120 

Finansiella anläggningstillgångar  13 185 182 

Summa anläggningstillgångar  1 461 1 442 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m m  0 0 

Fordringar 14 134 139 

Kassa och bank 15 124 105 

Summa omsättningstillgångar  258 244 

    

Summa tillgångar  1 719 1 686 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

    

Eget kapital    

Eget kapital, ingående  1 117 1 131 

Upplöst VA-fond  0 0 

Årets resultat  2 -14 

Summa eget kapital  16 1 119 1 117 
 

- varav avsättning/uttag resultatutjämningsreserv (RUR)  

 

 

9,16 

 

2 

 

-14 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  17 9 6 

    

Skulder    

Långfristiga skulder anläggningslån 18 243 218 

Kortfristiga skulder  19 348 345 

  600 569 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 719 1 686 

 

 
   

    

Panter och ansvarsförbindelser    

    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland    

skulderna eller avsättningarna  20 722 750 

    

Övriga ansvarsförbindelser    

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  21 1 500 1 437 
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Summa panter och ansvarsförbindelser  2 222 2 187 

Noter (mnkr) 
Not 1 Skattekostnad 2015 2014 
 Sammanställd redovisning  

 Dotterbolagens skattekostnad är -0,04 mnkr 
och redovisas i koncernresultaträkningen. 
Uppskjuten skattekostnad hänförlig till 
obeskattade reserver och koncernmässiga 
justeringar uppgår till -0,3 mnkr. 

  

    
Not 2 fortsätter s 87 Verksamhetens intäkter mnkr 

 

  

 Bidrag från staten, EU, 
Försäkringskassan m m 

      177            161 

 Försäljning av verksamhet          51           50 
 Hyror, arrende                                                                                                         39           37 
 Omvårdnadsavgift, 

barnomsorgsavgift                                               
       104             101 

 Konsumtionsavgift 
Försäljning av kost, skog m m                                                                           

 
          34 

 
            32 

 Övriga avgifter           0               0 
 Försäljning 

anläggningstillgångar 
             0              3 

 Fördelningar            0               0 
 Summa intäkter         405         384 
    
 Jämförelsestörande intäkter: 21            14 
 2015: AFA återbetalning 13,5 mnkr, 

Socialstyrelsen 4,1 mnkr, Cura 3 mnkr 

2014: Blekingetrafiken 10,5 mnkr, Socialstyrelsen 

3,3 mnkr  

 
 
 

426 

 
 
 

398 
    
Not 3 fortsätter s 87 Verksamhetens kostnader   
 Löner till anställda -967 -922 
 Sociala avgifter -312 -295 
 Entreprenader, köp av 

verksamhet och konsulter 
-231 -230 

 Bidrag och transfereringar -121 -111 
 Pensionskostnader -87 -83 
 Lokal och markhyror, leasing -77 -77 
 Bränsle, energi och vatten -44 -43 
 Materialkostnader -51 -56 
 Livsmedel -27 -26 
    Övriga kostnader -663 -73 
 Summa kostnader - 1 983 -1 916 
    
    
 (mnkr) Intäkter Kostnader 
 Enligt driftredovisningen 736 -2 315 
 Avgår finansiella poster i verksamheten   
 Jämförelsestörande poster 21  
 Avgår interna poster -331 324 
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 Aktiverat eget arbete  8 
 Resultaträkningen 426 -1 983 

Not 2 Verksamheternas intäkter har ökat med 21 mnkr jämfört med 2014. Ökade 
försäljningsintäkter med 2,5 mnkr, främst skog. Ökade intäkter, 2,7 mnkr för avgifts 
och taxefinansierad verksamhet (sotning 0,6 mnkr, barnomsorg 0,5 mnkr, äldreomsorg 
1,2 mnkr, VA 0,), minskade parkeringsintäkter, -0,2 mnkr och intäkter för planärenden 
-0,3 mnkr) Bidragen har ökat med 22,8 mnkr vilket främst beror på ökade statsbidrag  
till  introduktion (+22,4 mnkr), ersättning personlig assistans ( + 2,3 mnkr) 
prestationsbidrag (+0,7 mnkr) samt övrig pedagogisk verksamhet (+8,8 mnkr) medan 
statsbidraget till vuxenutbildning minskat med 13,1 mnkr. Jämförelsestörande poster 
är 6,6 mnkr högre 2015 än 2014.  
 
Jämförelsestörande intäkter 2015 uppgår till 20,6 mnkr och avser återbetalning av eget 
kapital från Cura till ägarna 3,0 mnkr, AFA-medel13, 5 mnkr samt prestationsersättning 
från Socialstyrelsen med 4,1 mnkr. 2014 ingick jämförelsestörande poster med 14 
mnkr (obeskattade reserver från Blekingetrafiken 10,5 mnkr, Socialstyrelsen 
prestationsersättning 3,3 mnkr) . 
 
Not 3 Verksamheternas kostnader har ökat med 67 mnkr jämfört med 2014. Ökningen 
fördelar sig främst på personalkostnader som har ökat med 63 mnkr varav 32 mnkr är 
löneökning. Antalet årsarbetare har ökat med 94 personer främst inom pedagogisk 
verksamhet, omsorgsverksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder. Resursanvändningen 
ökade motsvarande 34 årsarbetare.  

 
Not 4 Avskrivning och  

nedskrivning 
 

2015 2014 

 Avskrivning enligt nominell metod 86 83 
  Nedskrivning anläggningstillgångar 1 1 
   87 84 
    

Not 5 Skatteintäkter 2015 2014 

 Allmän kommunalskatt 1 325 1 268 
            Skatteavräkning 2014 

           Skatteavräkning 2013 
 

-1  
13 

  1 324 1 281 
    

Not 6 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

  Inkomstutjämningsbidrag 279 252 
 Strukturbidrag  

Införandebidrag 
Regleringsbidrag/regleringsavgift 

3 
0 
1 

3 
11 

7 
 Bidrag för LSS-utjämning 44 43 
 Kommunal fastighetssavgift 55 55 
 Kostnadsutjämningsavgift -65 -66 
  317 305 
    

Not 7 Finansiella intäkter   
 Sammanställd redovisning   
 Ränteintäkter och liknande resultatposter  5 
  Kommunen   
 Ränteintäkter 1 4 
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 Borgensavgifter 4 4 
    

Not 8 Finansiella kostnader 2015 2014 
  Sammanställd redovisning   
 Räntekostnader och liknande resultatposter  -47 
  Kommunen   
 Räntekostnader mm  0 -6 

 

 

Not 9 Årets resultat 2015 2014 
 Avstämning mot kommunallagens 

balanskrav: 
  

  Årets resultat enligt resultaträkningen 
(tkr) 

2,0 -13,9 

               -     varav kommunen      1,3  -13,6    
 

                                        -     varav vatten 
-     varav avlopp 
 
Avgår: resultat vatten och avlopp 
Avgår: samtliga realisationsvinster  

-1,9 
2,6 

 
0,7 

-0,5 

-2,1 
1,8 

 
-0,3 

 Justerat resultat 1,5 0,0 

 
 

- varav avsättning till/uttag frånl 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

 
0,0 

 
- 13,9 

 
 

Not 10 Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

2015 2014 

  Investeringsutgifter, brutto  113 135 
 Investeringsbidrag 0 0 
 Försäljningsmedel exkl. reavinster                                                              -8 -64 
 Nettoinvesteringar 105 71 
    
    
 Avyttring av materiella 

anläggningstillgångar 
1 7 
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2015   

Anskaffning enl IB       

       

Belopp mnkr  Markreserv Verksamh Fastigheter Publika Fastigheter Summa mark, 
  fastigheter för affärs- fastigheter för annan byggn, tekn  
   verksamhet  verksamhet anläggningar 
 111 112 113 114 115  

Anskaffningsvärden       
Ingående       
anskaffningsvärde 120 1 210 339 426 9 2 105 
Årets investerings-       
utgifter 5 34 22 18 2 81 
Årets investerings-       
inkomster -4  -4   -8 
Utrangeringar       
Försäljning -1     -1 
Nedskrivningar -1     -1 
Omklassificeringar       
Utgående       
ackumulerade       
anskaffningsvärde 119 1 244 357 444 11 2 175 

       
       

Avskrivningar       
Ingående       
avskrivningar -1 -534 -219 -205 -5 -964 
Utrangering       
Försäljningar       
Nedskrivningar       
Omklassificeringar       
Årets       
avskrivningar  -39 -8 -11 0 -58 
Utgående       
ackumulerade       
avskrivningar -1 -573 -227 -216 -5 -1 022 

       
       

Ingående planenligt       
restvärde 119 676 120 221 4 1 140 
Utgående planenligt      
restvärde 118 671 130 228 6 1 153 
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Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst   2015    
Anskaffn enl IB        

        

Belopp Mnkr Maskiner Inventarier Fordon ADB Konst Övriga Summa 
      maskiner maskiner 
 121 122 124 127 128 129 invent m m 
        

Anskaffningsvärden       
Ingående        
anskaffningsvärde 33 236 25 82 4 7 387 
Årets investerings-        
utgifter 3 16 1 11   31 
Årets investerings-        
inkomster        
Försäljning        
Utrangering   -1    -1 
Nedskrivning        
Omklassificeringar       
Utgående        
ackumulerade        
anskaffningsvärde 36 252 25 93 4 7 417 

        
        

Avskrivningar        
Ingående        
avskrivningar -18 -165 -16 -65  -4 -268 
Försäljning   1    1 
Utrangering        
Omklassificeringar       
Årets        
avskrivningar -3 -14 -2 -8   -27 
Utgående        
ackumulerade        
avskrivningar -21 -179 -17 -73  -4 -294 

        
        
        

Ingående planenligt        
restvärde 15 71 9 17 4 3 119 
Utgående planenligt       
restvärde 15 73 8 20 4 3 123 
 
 

       

Not 13 Finansiella 
anläggningstillgångar 

2015       2014       
 

  Aktier och andelar:   
 Aktier i koncernföretag 162               162 
 Övriga aktier och andelar 11                   8 
 Långfristiga fordringar:   
 Koncernfordringar 0                   0 
 Övriga långfristiga fordringar 12 

185 
                12 
              182 
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Not 14 Fordringar 2015 2014 
 Kundfordringar 29 24 
  Diverse kortfristiga fordringar 74 81 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 34 
  134 139 
    
Not 15 Kassa och bank   
 Plusgiro  0 0 
 Bankgiro  120 98 
 Bank 4 7 
   124 105 
    
Not 16 Eget kapital   
 Sammanställd redovisning   
 Ingående eget kapital*   
 Årets resultat   
  Utgående eget kapital enligt balansräkning   
 Kommunen   
 Ingående eget kapital* 1 117 1 131 
 Årets resultat 2 -14 
    

 Utgående eget kapital enligt balansräkning 1 119 1 117 

 - varav ackumulerad reserv (RUR)          120          120 
 

Not 17 Avsättning till pensioner 2015 2014 
 Ingående avsättning 5 5 
 Försäkring 0 0 
 Ränte- och beloppsuppräkning 0 0 
 Intjänad PA-KL, FÅP, SAP 3 0 
 Nya utbetalningar -1 -1 
 Utbetalningar ÖK-SAP 0 0 
 Nya efterlevandepensioner 0 1 
 Grundändring 0 0 
 Arbetstagare som pensionerats 0 0 
 Övrigt 0 0 
 Utgående avsättning 7 5 
 Förändring avsättning 2 0 
 Aktualiseringsgrad % 98 98 

    
 Löneskatt avsättning pensioner   
 Ingående löneskatt avsättning pensioner 1 1 

 Förändring löneskatt 1 0 

 Utgående löneskatt avsättning pensioner 2 1 
    

 Avsättning pensioner inkl löneskatt 9 6 
    
 Kommunen har en försäkringslösning hos KPA   
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 KPAs överskottsfond mnkr   
 Ingående kapital 0 0 
 Utgående kapital 4                   0 

Kommunen har under år 2015 inte betalat ut garantipension och särskild ålderspension till någon 
före detta anställd.  Under år 2014 var motsvarande uppgift noll före detta anställd. Pensionsskuld 
för förtroendevald gäller en person. Framtida ålderspension beräknas uppgå till 0,1 mnkr per år. 

 

Pension till förtroendevalda, OPF-KL 

Arvodessumman som omfattas av OPF-KL är 4,6 miljoner kronor. 4,5 procent av detta belopp blir 
208 tkr  exklusive löneskatt (24,26 procent). Inklusive löneskatt blir beloppet 258 tkr. 

För förtroendevalda med högre arvode ska 30 procent avsättas på lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp. Denna arvodessumma uppgår till 269 tkr vilket innebär att 30 procent blir 81 tkr 
exklusive löneskatt och 100 tkr inklusive löneskatt. 

 

Not 18 Långfristiga skulder lån 2015 2014 
             
Förändring under 2015 av anläggningslånens bokförda värden:   
 Ingående balans 218 218  
 Ingående balans, kortfristig del 0,5 0,5  
 Upplåning 25 0  
 Amortering utöver plan 0 0  
 Amortering enligt plan -0,5 -0,5  
 Nästa års amortering, kortfristig del 0 0,5  
 Utgående balans 243 218  
 

Anläggningslånen, långfristig och kortfristig del, fördelar sig per långivare enligt följande:   
 Nordea   0 6 
 Handelsbanken 

Kommuninvest 
60 

183 
             60 

152 
 Summa 243 218 
 Summa långfristiga skulder 243 218 
 

Not 19 Kortfristiga skulder   
    
 Leverantörsskulder 29 64 

 Moms och särskilda punktskatter 5 4 
 Personalens skatter och avgifter 20 19 
 Övriga kortfristiga skulder 27 27 
 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 266 231 
                        - varav upplupna löner 16 18 

                        - varav okompenserad övertid 6 6 

                        - varav semesterlöneskuld 79 81 

                        -vara särskilt pensionsåtagande 0 0 

            348           345 
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 Not 20 Ansvarsförbindelse pensioner 2015 2014 

    

 Ingående ansvarsförbindelse 604 637 

 Försäkring IPR 0 0 

 Ränteuppräkning 5 5 

 Basbeloppsuppräkning 5 1 

 Gamla utbetalningar -32 -32 

 Grundändring 0 0 

 Förändring diskonteringsräntan * 0 0 

 Aktualisering -2 -1 

 Bromsen 0 -3 

 Övrigt 1 -3 

 Utgående ansvarsförbindelse 581 604 

    

 Förändring ansvarsförbindelse -22 -33 

 Aktualiseringsgrad % 98 98 

    

 Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner   

 Ingående löneskatt 146 154 

 Förändring löneskatt -5 -8 

 Utgående löneskatt 141 146 
 

 Ansvarsförbindelse pensioner inkl 
löneskatt * 

722 750 

 Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden redovisas 
den totala pensionsskulden till och med år 1997 som 
ansvarsförbindelse. År 2007 infördes en ny, av SKL 
rekommenderad beräkningsmodell, RIPS 07 för beräkning av 
pensionsskulden.  
 

  

 

Not 21 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 2015 2014 
 Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen 542 505 
 Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi 

elförsäljning AB  
196 190 

 Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns 
Kombiterminal 

227 227 

 Karlshamnsfastigheter AB 196 176 
 Stadsvapnet AB 286 286 
 Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 
 NetPort 19 19 
 Västblekinge Miljö AB 34 34 
  1 500 1 437 

 

Borgensavgiften är 0,3 procent av borgensbeloppet vid närmast föregående årsskifte. 
 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
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Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan 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 Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 
319 573 677 123  kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
1 562 221 973 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 520 260 509 
kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala förpliktelser och tillgångar är 0,44 %. 
Vid årsskiftet uppgick kommunkoncernens låneskuld till Kommuninvest till 1 185 267 475 
kronor.    
 

Redovisningsprinciper  
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som 

investeringsinkomst 
 exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som 

anläggningstillgång 
 avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi 

bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens. Från och 
med bokslut 2015 har kommunen börjat tillämpa komponentavskrivning på större 
anläggningstillgångar. 

 värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket 
begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon.    

 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften 
minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång är 
en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre 
år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad 
understigande ½ basbelopp exklusive moms. Avskrivning av anläggningstillgångar ska 
spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av investeringar. De vanligaste 
avskrivningstiderna är: 
 
Fastigheter och anläggningar:  20-33 år 
Maskiner och inventarier:                              5-10 år 
Gator och VA-ledningar:        33 år 
IT-utrustning:                                                                      3 år 
Mark och exploateringsverksamhet:        Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 
 
En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 
 
I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna men 
fortfarande i drift. Exempelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt med 
budgeterade belopp framåt i tiden. 
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Komponentavskrivning ska enligt en ny rekommendation (från och med 2014) användas 
som metod för att dela upp väsentliga investeringar i ett antal delkomponenter med 
varierande avskrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. Tidigare har mer 
schablonmässiga avskrivningsmetoder använts för hela anläggningstillgången. En effekt av 
den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare bokförts i 
driftredovisningen istället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. Den förändrade 
principen kommer även att påverka budgetering av drift och investering. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om principer för komponentavskrivning i 
Karlshamns kommun. Av beslutet framgår bland annat att komponentavskrivning ska 
tillämpas från och med 2014 samt att investeringsprojekt som påbörjats före 2014 men som 
fortfarande pågår 2014 ska omfattas av komponentavskrivning. 
 
I 2015 års bokslut har uppdelning av komponenter skett inom VA-verksamheten, 
Stenbackanavet, ombyggnad av ventilationen i Väggahallen, ombyggnation labbsalar Vägga 
gymnasium samt utbyggnad av Möllegårdens skola. Utvärdering av färdigställda projekt 
som ska komponentavskrivas sker i samarbete med Fastighetsavdelningen som står för den 
professionella bedömningen. 
 
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad 
övertid redovisas som kortfristig skuld. Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden sker 
månadsvis sedan 2013-01-01. 
 
Investeringsfond VA, upprättades under 2010 men löstes upp 2011 på grund av ändrade 
förutsättningar. Resterande del av fonden (9/10) upp och återfördes till Eget kapital. 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp.  År 2015 finns det tre jämförelsestörande poster på totalt 21 mnkr. Dessa 
är AFA-medel 13,5 mnkr, Utbetalning av eget kapital från Cura till ägarkommunerna 3,0 
mnkr samt prestationsersättning från Socialstyrelsen 4,1 mnkr. År 2014 fanns det två 
jämförelsestörande poser, på totalt 14 mnkr (10,5 mnkr obeskattad reserv från 
Blekingetrafiken, 3,3 mnkr prestationsersättning från Socialstyrelsen) Redovisas i not 2. 
 
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år 
beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 2,5 
procent. 
 
Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos. 
Preliminär slutavräkning för år 2015 har beräknats utifrån SKL:s decemberprognos, 
cirkulär 15:43, (fordran 1,3 mnkr (31 573 inv 1 nov 2014* 43 kr). Skuld slutavräkning år 
2014 blir -70,37 kronor per invånare i kommunen (31 233 invånare 1 november 2013) 
vilket totalt blir -2,2 mnkr. Justering av slutavräkning för år 2014 blev 0,2 mnkr (+7 kronor 
per invånare 1 november 2013, 31 233 invånare. 
 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
kommunal redovisningslag. För pensioner intjänade fr o m 1998 (PFA 98) har 
kommunfullmäktige beslutat (september 2000) att pensionsmedel skall tillsvidare till 
högsta möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 
pensionssparkonto. Detta gäller även åren 1998 och 1999.  RIPS 07 används vid beräkning 
av pensionsåtagandet.  Avsättningen till pensioner ökar med 2 mnkr exklusive särskild 
löneskatt, 2,5 mnkr inklusive särskild löneskatt jämfört med 2014. Avsättningen uppgår till 
8,9 mnkr inklusive särskild löneskatt. 
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Ansvarsförbindelsen minskar med 22 mnkr exklusive särskild löneskatt, 28 mnkr inklusive 
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, minskar från 
750 mnkr till 722 mnkr inklusive inkl särskild löneskatt. Utbetalningen av pensioner 
inklusive löneskatt ökar från 39 mnkr 2014 till 40 mnkr 2015.  
 
Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp som 
motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Beslut har fattats av 
Kommunfullmäktige 2013 om att reservera medel upparbetade 2010-2012. Uttag ur 
reserven kan budgeteras från och med 2014. År 2014 har uttag ur reserven gjorts med 13,9 
miljoner kronor. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen med följande procentsatser: 
 
Förtroendevalda  31,42 procent 
Anställda med avtalspension 38,46 procent 
Övriga  31,63 procent 

 

             Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen 
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 20 
procent. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden, Räddningstjänsten 
Västra Blekinge och Cura Individutveckling, ingår inte.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i dotterbolagen 
eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering 
menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas med i 
redovisningen. 
 
I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens, endast 
den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade reserver har 
redovisats som eget kapital efter avdrag för latent skatt. Eftersom redovisningen endast ska 
visa förhållandet gentemot externa parter har interna mellanhavanden eliminerats. 
Väsentlighetsprincipen har tillämpats. Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp.  
 

ORD OCH UTTRYCK 
Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital är ett verksamhetsmått i de kommunala bolagen och 
utgörs av rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella 
intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  
 
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt 
bestämd. 
 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man 
kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 
(skulder, avsättningar och eget kapital). 
 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels 
rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, 
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dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder. 
 
Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 
Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 
 
FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
 
Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 
 
Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och 
omsättningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2015 2,5 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 
påverkat likvida medel.  
 
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 
 
OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker med 4,5 % på arvodessumman. 
 
PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 
tidigare. 
 
Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till 
vilka de hör. 
 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 
föränd- ringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två senaste åren.  
 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 
 
SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 
 
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga. 
 
Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 
 
Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande 
kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 
 
Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och 
förråd), anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 
 
Årets resultat Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses 
av resultaträkningen. 
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ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 
 
tkr= tusentals kronor. 
mnkr = miljontals kronor. 
mdkr = miljarder kronor 
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Kommunfullmäktiges mål 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 78 om kommunkoncernens 
inriktnings- och verksamhetsmål för 2015. Samma dag beslutade även KF att 
anta kommunens nya system för styrning, uppföljning och kvalitet, Kompass 
Karlshamn. Årsredovisningen för 2015 är första året som de nya målen används 
för att följa upp resultatet för kommunen enligt Kompass Karlshamn. 
 
I denna bilaga redovisas nämndernas uppföljning av Kommunfullmäktiges 

verksamhetsmål samt respektive nämnds nämndsmål och deras indikatorer som 

används för att beskriva och styra verksamheten. 

 

 

 

För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem: 
 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är delvis uppfyllt  

 Målet är inte uppfyllt 

 Målet kan inte bedömas eftersom resultat eller målnivå 

saknas  

 

 

 

Inriktningsmål: Ett rikt liv 

för alla i ett samhälle med 

öppenhet och framtidstro

Inriktningsmål: 

Delaktighet, dialog och 

nyskapande präglar 

Karlshamn

Inriktningsmål: Kultur som 

lyfter människor och miljö 

samt inspirerar till möten 

och upplevelser

Inriktningsmål: Med ny 

teknik skapas utveckling 

och tillväxt

Inriktningsmål: En effektiv 

och innovativ organisation i 

framkant

Kommuninvånarna får god 

omsorg, stöd och vård

En ändamålsenlig infrastruktur 

bidrar till ett växande 

näringsliv och en attraktiv och 

hållbar livsmiljö

Barn och unga berikas genom 

kultur-, idrotts- och 

naturupplevelser

Kommuninvånarna ges 

möjlighet till kommunikation 

och självständighet med hjälp 

av digital teknik

Kommunkoncernen är en 

modern och attraktiv 

arbetsgivare med 

professionella och engagerade 

medarbetare

Barn och unga lär sig och 

utvecklas så långt som möjligt

Kommuninvånarna och 

företagen är delaktiga i och har 

inflytande över en god 

kommunal service

Kommuninvånarna och 

besökare tar del av ett rikt och 

spännande utbud av kultur- 

och naturupplevelser

Ökad tillväxt och sysselsättning 

inom logistik och transport, 

digitala medier samt energi

Kommunkoncernen omprövar 

och utvecklar kontinuerligt 

verksamheten utifrån 

uppdraget och 

omvärldsbevakning

Det finns levande, spännande 

och ändamålsenliga 

boendemiljöer för alla

Kommuninvånarna ges, utifrån 

sina förutsättningar, lika 

möjligheter och rättigheter att 

vara delaktiga i samhället

Kommunkoncernen är 

långsiktigt hållbar ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt

Kommuninvånarna har eller 

uppnår egenförsörjning

Kommuninvånarna känner sig 

trygga

V
e

rk
sa

m
h

e
ts

m
ål

 

Vision: En plats för liv och lust
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Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

76 60 65 62 85 
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Kommunstyrelse 

Verksamhetsmått 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

3 521 3 711 3 596  3 718 4 475 

Näringsliv:      
Antal verksamma företag i 
Karlshamns kommun 

2 740 2 524 2 583 2 606  2 715 

Nystartade företag 162 186 193 192 178 
Tillkommande företag 
(nystartade och inflyttade) 

-- 206 253 230 227 

Företag som har försvunnit 
(upphörda eller utflyttade) 

-- 71 194 207 118 

Netto ökning/minskning av 
företag 

-- +135 +59 +23 +109 

Nettotillväxt -- 4,2% 2,3% 0,9%  
Arbetsmarknad:      
Arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd i 
december, personer  
(16-64 år)/% 

1 660 / 
8,8 % 

1 780 / 
9,4 % 

1 691 / 
9,1% 

1 604 / 
8,6% 

1 636 / 
11,0% 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, kommunstyrelsens nämndsmål och 
indikatorer 

Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla 

 

Nämndsmål: Kommunen har god planberedskap och byggklara tomter för bostadsändamål  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Förmåga att tillgodose behov av mark och 
tomter för bostadsändamål 

90 % av behovet 
tillgodoses 

Går ej att mäta 
 

 
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  

Nämndsmål: Öka långsiktig egenförsörjning hos deltagarna inom 
arbetsmarknadsverksamheten 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal personer med ekonomiskt bistånd som 
får anställning/starta eget företag och behåller 
egenförsörjning under 36 månader 

15 personer 12 personer 
 

Antal arbetslösa ungdomar som är 
registrerade på arbetsförmedlingen i 
Karlshamn 

Mindre än 23 % 22,8 % 
 

 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Kommunen har god beredskap för att hantera kriser och oförutsedda händelser  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Länsstyrelsen uppföljning Utan anmärkning Inväntar Läns-
styrelsen  

 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Fortsatt utveckling av ”Järnvägsanläggningar i Stilleryd”, bangården, så att 
bangårdsverksamheten vid Karlshamn C kan läggas ner och flyttas till Stilleryd. Här igenom 
skapas förutsättningar för exploatering av stationsområdet. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Genomförande av insatserna 100 % 50 % 
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Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Kommunen har god planberedskap och byggklara tomter för verksamheter samt 
en effektiv process för markhantering 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Förmåga att tillgodose behov av mark vid 
nyetableringar och expansion av befintliga 
verksamheter 

90 % av efterfrågan 
tillgodoses 

Går ej att mäta 
 

Nämndsmål: Höja servicenivån, tillgängligheten och beläggningen i våra gästhamnar samt på Tärnö  

Antal gästnätter i gästhamnarna (KF) En ökning med 5 % 
 

Minskning 5,2 % 
 

Antal resenärer med skärgårdstrafiken En ökning med 5 % Ökning med 13,2 % 
  

 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Det är enkelt för företagen och kommuninvånarna i kontakter med oss som 
kommun och myndighet. Vi erbjuder en ärendehantering och handläggning som är effektiv, 
rättssäker och serviceinriktad. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Företagens nöjdhet (NKI) (KF) 75 i NKI-nivå (INSIKT) 67 i NKI 
 

Medborgarnas nöjdhet (KKIK) (KF) -- Index 66 
 

Nämndsmål: Företagen ska vara nöjda med och väl bemötta av kommunens alkoholhandläggning och 
tillsyn 

 

 Företagens nöjdhet (KF) NKI (nöjd kundindex) > 
80 

74 
 

 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Deltagarna ges, i alla arbetsmarknadsverksamheter, möjligheter till egenmakt och 
delaktighet till sin fulla förmåga. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Deltagarna upplever delaktighet i sin egen 
handlingsplan. 
Alla deltagarna är delaktiga i arbetsmiljöns och 
verksamhetens utveckling enligt 
samverkansavtalet. 

Deltagarna ska känna sig 
delaktiga i sin egen 
utvecklings-plan till 
100% av sin förmåga. 

100 % samtal och APT. 
85 % upplever sig 
delaktiga 

 

 
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och 
spännande utbud av kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Öka antalet besökare i Karlshamn  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Turismomsättning (KF) Ökning med 5 % per år Resultat tillgängligt 
april 2016  

Antal gästnätter (KF) Ökning med 5 % per år Resultat tillgängligt 
april 2016  

Antal evenemang Fler besökare och 
evenemang 

-- 
 

 
Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: Tillgänglighetsanpassa webben  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Uppfyllda krav enligt SKLs riktlinjer för 
tillgänglighet 

80 poäng -- 
 

Nämndsmål: 100 Mb/s bredband till alla företag och hushåll i Karlshamns kommun  

Länsstyrelsens mätningar (KF) 90 % ska ha tillgång till 
minst 100 Mb bredband 

Totalt 2324 anslutna 
bostäder 2015-12-31.  
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till och med år 2020 
 

28 anslutna företag 
2015-12-31 

Antal bostäder med tillgång till minst 100Mb/s 

bredband som tillkommer (KF) 

Under 2015 tillkommer 
minst 450 bostäder med 
tillgång till minst 100 
Mb/s bredband 
 

700 nya anslutningar 
2015  

Nämndsmål: Kommuninvånarna ska ges möjlighet till insyn i och därmed påverka den 
kommunala beslutsprocessen 

 

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-
skyddade, handlingar från och med 2015 finns 
tillgängliga via kommunens webbplats (KF) 

100 % av de handlingar 
som upprättas eller 
inkommer under 2015 

0 % 
 

 
Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, 
digitala medier samt energi 

 

Nämndsmål: Etablera Stilleryd som en logistiknod med fokus på transportberoende 
verksamheter. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal etableringar 1 etablering 1 etablering 
 

Nämndsmål: Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala medier och 
energi 

 

Arbetstillfällen inom ovan angivna branscher 
(KF) 

35 nya arbetstillfällen 40 nya arbetstillfällen 
 

 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året 

Minskning Minskning 
 

Sjukfrånvaron (KF) Minskning till 2013 års 
nivå 

2013: 21,3 dagar 
2015: 24,2 dagar  

Personalomsättning – chefer (KF) Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

38 % av cheferna har 
varit chef i samma 
enhet 

 

Flexibla arbetstidslösningar  Tre pilotprojekt 
startas/testas 

2 projekt har startats 
 

Nämndsmål: Öka medarbetarnas individuella kommunikativa förmåga att skapa och utveckla 
relationer med kollegor, kunder och medborgare. 

 

Antal registrerade användare på intranätet. 90 % 
 

50 % av medarbetarna 
med egna datorer  

 
Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt.  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas 
verksamhet (årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos) (KF) 

100 % Prognos i maj = 0 tkr, 
utfall i dec = +510 tkr.  

Nämndsmål: Kommunen ska en helt digital ärendehantering  

Kallelser skickas digitalt 
 

100 % pappersfri 
mötes-hantering för 
förtroende-valda 

100 % 
 

Samtliga handlingar som framställs och 
distribueras görs via verksamhetssystem 

Samtliga handläggare 
arbetar i ephorte 

Ca 50 % 
 

 

Socialnämnd 
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Verksamhetsmått 
Verksamhetsmått 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare *     2795 2 862 2 959 2 850 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, 
dagar/anst  

 18,17 22,9 28,9 21,84 

Antal/andel nybesök inom 3 
veckor 

 262/100% 221/85% 221/100% 183/78% 

KKIK mått 8.  Handläggningstid 
(snitt antal dagar) för 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök 

 5 16 13 8 

KKIK mått 30. Andelen 
ungdomar som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter 
avslutad insats/utredning. 

  63% 64% 67% 

Antal vårddygn för vuxna 
missbrukare 

 1658 1830 1841 1687 

Antal utredningar Barnärenden 
(inkl Ensamkommande barn) 

  269 340 424  

Antal utredningar 
Ensamkommande barn 

    130 

Antal institutionsplaceringar 
barn och unga 

 13 14 13 18 

Antal institutionsplaceringar 
ensamkommande 

    121 

Orosanmälningar   394 610 574 

Hushåll med försörjningsstöd   505 555  

Insatser socialpsykiatri   268 244 196 

Placeringar missbruk vuxen   24 19 25 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Socialnämndens nämndsmål och 
indikatorer 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård   

Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Socialpsykiatrin- egen mätning  Sammantagen 
nöjdhet med boendet / insatserna 

90% 70% 
 

Antal nyöppnade barn utredningar (under 6 
år) som är återkommande. 

Max 33% 29% 
 

Antal nyöppnade ungdomsutredningar, 15-
18år, som är återkommande 

Max 33% 45% 
 

Antal nyöppnade ärende inom 
missbruksvården som är återkommande. 

Max 33% 22% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  

Nämndsmål: Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning  

-�241�-



Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel hushåll med försörjningstöd Lägre än utfall 2014 4,4% 
 

Andel som har långvarigt försörjningsstöd (10-
12månader) 

28 %  
 

12,2% 
 

Andel som har mycket långvarigt 
försörjningsstöd över tre år 

15,8% 
 

12,6% 
 

Andelen med långvarigt försörjningsstöd (över 
10månader) till under 10månader 

Lägre än utfall 2014 2014: 69,8%; 2015: 
51,9 %  

 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Brukarna känner sig trygga  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel personer med insatser från 
socialpsykiatrin som känner sig trygg i sin 
nuvarande boendeform  –egen mätning
  

89% 82% 
 

Antal anmälningar avseende våld i nära 
relationer där aktivt stöd erbjuds från 
verksamheten 

100% 100% 
 

Nämndsmål: Barn och unga känner sig trygga  

Antal föräldrar i ekonomiskt biståndsärenden 
som erbjuds särskilt samtal om barnens behov.
  

100% 100% 
 

Antal barn i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd (mer än 24 mån) 

Färre än 2014 2014: 50 2015: 38 
 

 

 
Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Alla brukare ska ges möjlighet vara delaktiga i planering av genomförande.  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel brukare som är delaktiga i utformningen 
av sin genomförandeplan 

100 % 100 % 
 

Andel brukare som har en upprättad 
genomförandeplan som inte är äldre än sex 
månader (exkl brukare där det finns ett 
dokumenterat ställningstagande att inte 
upprätta genomförandeplan) 

100 % 70% 
  

 

 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Servicemätning -/KKIK Bland de 10 % bästa 
kommunerna bland de 
deltagande (plats 24 ) 

-- 
 

Andel som får svar på e-post inom två dagar  71 
 

Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga 

 65 
 

Andel som upplever ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen 

 78 
 

 
 
 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 
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Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året 

Minskning 9 843 (2014) 
8 855 (2015)  

Sjukfrånvaron (KF) Minskning till 2013 års 
nivå 

2013: 22,9  dagar 
2015: 21,84 dagar  

Personalomsättning – chefer (KF) Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

30 % av cheferna  
 

Flexibla arbetstidslösningar  Ett projekt 
startas/testas 

1 projekt har startats 
 

Nämndsmål: Öka medarbetarnas individuella kommunikativa förmåga att skapa och utveckla 
relationer med kollegor, kunder och medborgare. 

 

Antal registrerade användare på intranätet. 90 % 
 

100 % av med-
arbetarna med egna 
datorer 

 

 
Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndsmål: Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Förbättringsarbete i enheter  Minst ett pågående 
förbättringsarbete per 
enhetschef per år 

1,6 
 

Andel förbättringsarbeten med 
brukarmedverkan 

20 % 0% 
 

 
Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt.  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i 
förhållande mot maj månads prognos) (KF) 

100 % 
 

Maj månads prognos: 
 +1 019 tkr 
Utfall bokslut: 
 +1 285 tkr (budgettill 
skott: 1 158 tkr) 

 

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män (KF) 

Målnivå sätts när 2014 
är känt 

89%/11% 
 

Kallelse till förtroendevalda skickas digitalt 
(KF) 

100% Ca 50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgsnämnd 
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Verksamhetsmått 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettokostnad per invånare 
(obligatorisk uppgift) 

 15 708 17 004 17 726 18 440 

Brukare med en eller flera 
hemtjänstinsatser 

  849 896 961 

Brukare med matdistribution   391 409 428 

Brukare med trygghetslarm   738 758 803 

Särskilda boende   327 335  335 

Korttidsboende   24 24 24 

Brukare med insatser enligt LSS    321 332 304 

Genomsnittlig sjukfrånvaro 
dagar/anställd  

 24,92 29,50 33,50 33,95 

Brukartid hemtjänst i 
förhållande till planerad tid 
(snitt helår) 

 65,02% 65,09% 67,35% 66,97% 

Antal bedömda / planerade 
timmar i hemtjänst 

 175815/1
69761 

190.785/ 
180.838 

202.438/ 
198.894 

209.344/ 
206.816 

KKIK mått 10 Antal personal 
som besöker en brukare under 
14 dagarsperiod i hemtjänst 

 13 15 16 14 

KKIK mått 26 Serviceutbud 
hemtjänst, % av max 

 73% 73% 76% 73% 

KKIK mått 28, Nöjda 
hemtjänsttagare % 

 91% 90% 91% 91% 

KKIK mått 23, Serviceutbud 
äldreboende % av max 

 96% 78% 69% 69% 

KKIK mått 25. Nöjda med sitt 
äldreboende % 

 85% 85% 87% 81% 

Antal ärenden personlig 
assistans enligt SFB (1/10) 

 52% 46 46 49 

Antal ärenden personlig 
assistans enligt LSS (1/10) 

 24% 30 33 29 

KKIK mått 29, serviceutbud LSS 
% av max 

 89% 89% 88% 94% 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, omsorgsnämndens nämndsmål och 
indikatorer 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård   
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Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

LSS- egen mätning 
Sammantagen nöjdhet med boendet / 
insatserna 

90 % 88% 
 

Äldreomsorg – Nationell brukarundersökning 
Sammantagen nöjdhet med äldreboendet / 
insatserna – NKI 

Hemtj 92 % 
SÄBO  88 % 

91% 
81% 
 

 

Sammantagen nöjdhet med träffpunkterna – 
egen mätning 

90 %  
 

 
Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla 

 

Nämndsmål: Alla personer i särskilt boende trivs och är trygga i sin boendemiljö  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Äldreomsorg – Nationell brukarundersökning 
Andel som känner sig trygga med sin 
nuvarande boendeform / hjälp (Särskilt 
boende) 

94 % 82% 
 

LSS – egen mätning, Andel som känner sig 
trygga med sin nuvarande boendeform/hjälp 

94 % 88% 
 

 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Brukarna i ordinärt boende känner sig trygga  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Äldreomsorg – Nationell brukarundersökning–
Andel som känner sig trygga med sin 
nuvarande hjälp (hemtjänst) 

Hemtjänst 
89 %  
 

86% 
 

LSS – egna mätningar, Andel som känner sig 
trygga med sin nuvarande hjälp (ej boende) 

89 % 79% 
 

 
Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Alla brukare ska vara delaktiga i planering av genomförande.  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel brukare som är delaktiga i utformningen 
av sin genomförandeplan 

100 % 
 

100% 
 

Äldreomsorg - Nationell brukarundersökning 
Andel brukare som upplever att personalen tar 
hänsyn till brukarens egna åsikter och 
önskemål 

Hemtjänst  
86 % 
SÄBO  80 %  
 

86% 
 
71% 

 

 

LSS – egna mätningar,  
Andel brukare som upplever att personalen tar 
hänsyn till brukarens egna åsikter och 
önskemål 

LSS – 83 % 79% 
 

 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Hemsidan Index utfall i ÖJ/KKIK Bland de 25 bästa 
kommunerna (av totalt 
259) 

Plats 128 - 91%  
 

 
Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  
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Andel brukare i hemtjänst med välfärdsteknik 
(inte trygghetslarm) 

I projekt 2015: 15 
personer 

5 personer 
 

 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året 

Minskning Minskning 
 

Sjukfrånvaron (KF) Minskning till 2013 års 
nivå 

2013: 29,5  dagar 
2015: 33,95 dagar  

Personalomsättning – chefer (KF) Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

30 % av cheferna  
 

Flexibla arbetstidslösningar  Ett projekt 
startas/testas 

1 projekt har startats 
 

Nämndsmål: Öka medarbetarnas individuella kommunikativa förmåga att skapa och utveckla 
relationer med kollegor, kunder och medborgare. 

 

Antal registrerade användare på intranätet. 90 % 
 

100 % av 
medarbetarna med 
egna datorer 

 

 
Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Nämndsmål: Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Förbättringsarbete i enheter  Minst ett pågående 
förbättringsarbete per 
enhetschef per år 

1,8 
 

Andel förbättringsarbeten med 
brukarmedverkan 

20 % 46% 
 

 
Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt.  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i 
förhållande mot maj månads prognos) (KF) 

100 % 
 

Maj månads prognos:  
-1 119 tkr 
Utfall bokslut:  
+3 506 tkr (budgettill 
skott: 3 444 tkr) 

 

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män (KF) 

Målnivå sätts när 2014 
är känt 

89%/11% 
 

Kallelse till förtroendevalda skickas digitalt 
(KF) 

100% 100% 
 

 

 

 

 

Nämnd för barn, ungdom och skola 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Nettokostnad per invånare (kr) 14 564 14 856 15 308 15 839 16 513 
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(invånarantal den 1 nov) 
Nettokostnad per elev i 
förskoleklass och grundskola 

83 600 85 300 89 500 89 886 91 520 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, BUS nämndsmål och indikatorer 

Verksamhetsmål 1:2  Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt  

Nämndsmål: Alla barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt i BUS-nämndens 
verksamheter 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(KF): Enkätsvar, 
vårdnadshavare, Jag kan rekommendera mitt 
barns förskola, andel som svarat 
“Stämmer helt och hållet“ 
eller “Stämmer ganska bra” 

-- 93% 
 

Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan (KF) 

89% 83% 
 

Andel elever som når målen i alla ämnen Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 
 

Karlshamn: 
2014: 71,6% 
2015: 69,0% 
 

 

Genomsnittligt meritvärde (16 ämnen) Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 

Karlshamn  
2014: 208,3 
2015: 207,5 
 

 

Genomsnittligt meritvärde – skillnad mellan 
flickor och pojkar (16 ämnen) 

Lägre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 

Karlshamn  
2014: +24,8 
2015: +35,2 
 

 

Enkätsvar, Öppna jämförelser, elever åk 5 och 
8 i grundskola, Lärarna i min skola hjälper mig 
i skolarbetet om jag behöver det, andel som 
svarat ”Stämmer helt och hållet” eller 
”Stämmer ganska bra”. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 
 

94% 
  

Enkätsvar, Öppna jämförelser, elever åk 5 och 
8 i grundskola, Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer, andel som 
svarat ”Stämmer helt och hållet” eller 
”Stämmer ganska bra”. 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 
 

69% 
  

Enkätsvar, Öppna jämförelser, sammanvägt 
svar, andel som svarat ”Stämmer helt och 
hållet” eller ”Stämmer ganska 
bra” 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 

89% 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: : Barn och unga känner sig trygga i BUS-nämndens verksamheter  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Vårdnadshavarnas uppfattning om deras 
barns trygghet i förskolan, enkätsvar, 
vårdnadshavare till barn 2 och 5 år i förskola 

-- 97% 
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och pedagogisk omsorg. Jag är trygg, som 
förälder, när mitt barn är i förskolan,  andel 
som svarat ”Stämmer helt och hållet” eller 
”Stämmer ganska bra”. 
Enkätsvar, elever i åk 5 och 8 i grundskolan. 
Öppna jämförelser, Jag känner mig trygg i 
skolan, andel som svarat ”Stämmer helt och 
hållet” eller ”Stämmer ganska bra” 

Högre än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 
och progression 
(nämndsnivå) 

96% 
  

 
Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och 
naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel av barn och unga som under förskole‐ 
och skoltid tar del av de kulturaktiviteter som 
kultur‐ och biblioteksenheten erbjuder 

-- Förskola: 
2,8 teater-
/musikföreställningar 
per barn och år 
 
Grundskola (F-9): 
2,5 teater-
/musikföreställningar 
per elev och år 
 
Totalt: 
2,5 teater-
/musikföreställningar 
per barn/elev och år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasienämnd 

Verksamhetsmått 

 2011  2012  2013  2014  2015  
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Nettokostnad per invånare  
(kr) (invånarantal den 1 nov)1  

4 662  4 820  4 750  4 822  4 865  

Resursanvändning årsarbetare, 
gymnasieskolan  

98  103  103  102  105  

Antal elever, gymnasieskolan  1 089  1 110  1 107  1 048  1 007  

Nettokostnad/elev, 
gymnasieskolan2  

89 269  95 700  99 357  105 454  109 697  

Resursanvändning årsarbetare, 
gymnasiesärskolan  

17  20,5  20,5  22  20  

Antal elever, gymnasiesärskolan  37  33  33  30  29  

Nettokostnad/elev, 
gymnasiesärskolan3  

288 627  380 481  441 461  497 864  490 877  

*Pedagogisk  
högskoleutbildning (Öppna 
jämförelser 2015) %  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

91  
(rank:19)  

*Legitimation & behörighet %  --  --  --  --  77,3   

*Genomsnittlig betygspoäng  --  --  -- 13,7  14,0  

*Avbrott %  1  3  2  3  --  

*Elever i egen kom. skola %  75,9  80  82,2  79,5  -- 

*Elever i annan kom. skola %  10,8  10,8  10,8  11,6    

*Elever i fristående skola i egen 
kommun %  

9,4  5,7  4,4  5,8  --  

*Elever i fristående skola i  
annan kommun %  

3,8  3,4  2,5  3  --  

*Lärartäthet (elever/lärare)  --  10,8  11,0  11,2  -- 

1. Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 november 2015. Kostnaderna är inkl 
förvaltningens overhead-kostnad.  

2. Totalkostnaden är exkl. nämnds kostnader, skolskjutsar, inackorderingstillägg, reseersättning, 
interkommunala ersättningar samt kommungemensamma kostnader.  

3. Totalkostnaden är exkl. nämnds kostnader, interkommunalersättning samt 
kommungemensamma kostnader.  

  *Uppgifterna är hämtade från Skolverkets databaser. Uppgifter för 2015 saknas för några mått.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning av KF verksamhetsmål, Gymnasienämndens nämndsmål och 
indikatorer 

Verksamhetsmål 1:2  Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt  

Nämndsmål: Varje elev lär sig och utvecklas så långt som möjligt i sin utbildning  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  
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Genomsnittlig betygspoäng folkbokförda 
elever (gymnasieskola) 

Bättre  
kommunranking  
än 2014 (GN)  
 

2014: 71  
2015:135  
 

 

Genomsnittlig betygspoäng – skillnad mellan 

kvinnor och män (gymnasieskola) 

Bättre  
kommunranking  
än 2014 (GN)  
 

2014: 94 2015:  
redovisas ej i ÖJ:  
ranking saknas 

 

Andel gymnasieelever som uppnått  
grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år 

Bättre  
kommunranking  
än 2014 (GN)  
 

2014:32  
2015:26  

Elever som erbjuds individuella studieupplägg 
avseende studieform, studietakt och kursval  
(vuxenutbildning)  
 

100%   
 

100% 
 

Andel elever som upplever att de har nått sina 
mål med studierna  
(vuxenutbildning)   
 

95% (GN)  
 

95% (nov  
2015)  

Avbrott och avbrottsorsaker 
(vuxenutbildning)  
 

Sätts efter första  
mättillfället (GN)  
 

Redovisas i intern 
kontroll Kategoriser 
ing och nivå sätts inför 
2016 

 

Validering av tidigare erfarenhet och 
kunskap/utbildning (vuxenutbildning) 

80 % upplever att deras 
tidigare erfarenheter 
och kunskaper tas 
tillvara och  
bedöms (GN) 

Kan ej redovisas; 
enkäten förändras; 
Frågas om eleven 
erbjudits  
möjlighet  
till  
validering 

 

 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: : En skola fri från kränkningar och diskriminering  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Elevernas upplevelser av förekomsten av 
kränkningar och diskriminering 
(gymnasieskola)  

-- Sammanställs under 
våren 20116  

Lärares upplevelser av förekomsten av 
kränkningar och diskriminering 
(gymnasieskola)  
 

-- Enkät utarbetas under 
2016  

Prioriterade insatser/aktiviteter i 
likabehandlingsplanen är  
genomförda (gymnasieskola)  
 

100% Flertalet aktiviteter är 
initierade och 
pågående 

 

Förekomsten av utredningar med  
konstaterade kränkningar  
(gymnasieskola)  
 

0 Utredningar finns men 
kategorisering saknas  

Andel trygga elever (vuxenutbildning)  
 

100% 98% 
 

Antal anmälda fall av kränkning och 
diskriminering (vuxenutbildning) 

0 -- 
 

  
 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Varje elev ges utifrån sin förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara 
delaktiga i skolans verksamhet. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  
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Elevers upplevelse av inflytande i utbildningen 
(gymnasieskola)  

Högre än 75%  
 

År 1: 76%  
 
År 3: 73%  
 
År 1+3=75% 

 

 

 
Elevers upplevelse av inflytande i utbildningen  
(vuxenutbildning)  
 

Helt: 75%  
 
Helt/Delvis: 95% 

Helt: 69%  
 
Helt/Delvis: 97% 

 

 
Lärares upplevelse av inflytande i 

utbildningen(gymnasieskola)  

 

-- Enkät utarbetas under 
2016  

Delaktighet för elever i upprättandet av den 
individuella studieplanen  
(vuxenutbildning)  
 

100% tillgång i  
Dexter 

Ett fåtal elever 
 

Skolforum blir en arena för 
vuxenutbildningens elevinflytande 

Varje skolform har 
minst en representant i 
elevforum 

Alla skolformer är 
representera de  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturnämnd 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

704 719 747 781 755 
 

 
Uppföljning av KF verksamhetsmål, kulturnämndens nämndsmål och 
indikatorer.  
Merparten av Kulturnämndens indikatorer har ingen målnivå under 2015 man 
detta kommer att beslutas för 2016 utifrån resultaten för 2016 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal låntagare -- 12 212 
 

 
Antal barnbokslån -- Lån av barnmedia;  

118 842  
 

Antal inköpsförslag i relation till antal 
låntagare 

-- 3,5% 
 

Antal användare av tillgänglighetsanpassade 
bibliotekstjänster; syntolkade filmer, 
talböcker, lättläst, boken kommer. 

-- Talbokslån-tagare; 
127 
 
Boken kommer; 35 
 
Syntolkade filmer och 
Lättläst; medier kan 
lånas av alla vilket 
medför att lånen i 
statistiken ej särskiljs 
från andra lån 

 

Antal kontakter och typ av ärenden. 
 

-- Konsument-
rådgivnings-ärenden; 
1 022 
 
Budget-/skuldråd-
givnings-ärenden; 114 

 

Antal förebyggande insatser som syftar till att 
ge information om konsumenträtt och 
gällande lagstiftning på konsumentområdet. 
 

-- 54 
 

Antal kontakter som syftar till att ge 
medborgarna Energirådgivning.  

-- 80 
 

 
Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och 
naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Barn och unga berikas genom kulturupplevelser  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel barn och unga som under förskole- och 
skoltid tar del av de kulturaktiviteter som  
Kultur Karlshamn erbjuder 

Varje elev i åk F-9 får en 
musikupplevelse och en 
scenkonstupplevelse per 
läsår 

Uppfyllt  

 
 

Andel barn och unga som under förskole- och 
skoltid tar del av de kulturaktiviteter som  
Kultur Karlshamn erbjuder 

Förskolans 3-5 åringar 
får 3-4 musik- och 
scenkonstföreställ-
ningar per läsår 

Uppfyllt  

 

Procent beläggning på arrangemang som 
Kultur Karlshamn erbjuder under fritid 
 

-- Entrébelagda arrange-
mang; 101% 
Kostnadsfria 
aktiviteter tex under 
lov; 76% 
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Barn och ungas nöjdhet avseende Kultur 
Karlshamns arrangemang (med fokus på 
berika) 

-- 94% 
 

 
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och 
spännande utbud av kultur- och naturupplevelser 

 

Nämndsmål: Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av 
kulturupplevelser 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Procent beläggning på arrangemang som 
Kultur Karlshamn arrangerar 

-- Entrébelagda 
arrangemang; 79% 
beläggning 
 

 

 
 

Antal besökare som deltar i Kultur Karlshamns 
utbud som lokaliseras i: 

- Lokstallarna 

 
 
Hörsalen 

-- Deltagare; 
1051 
 
Deltagare; 228 
(lokalen avvecklades 
den 31/6 2015) 

 

 

Besökarnas nöjdhet avseende Kultur 
Karlshamns arrangemang (med fokus på rikt 
och spännande) 
 

-- 94% 
 

 

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med 
hjälp av digital teknik 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel digitala besökare -- Uppgift saknas pga 
tekniskt fel 

 

 
 

Antal aktiva digitala användare -- Uppgift saknas pga 
tekniskt fel 

 

 
Antal utlån av e-böcker -- 2533 (inkl e-böcker 

och e-ljudböcker)  

Handledning digitalt teknik (mätning under 
tidsperiod, 1 vecka) 

-- 367 handled-
ningar/vecka  

Procent beläggning vid programutbud  som 
handlar om digital teknik 

-- Program-utbudet har 
varit starkt reducerat 
under året pga flytt. 
Indikator kan därför ej 
redovisas. 

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella 
och engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Sjukfrånvaro dagar/anställd Samma nivå som 2013 18,3 dagar/ anställd 
 

 

 

Teknisk nämnd 

Verksamhetsmått 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
Nettokostnad -57 970 -60 977 -64 390 -85 401 -75 111 
Nettoinvesteringar -94 160 -74 173 -117 210 -64 333 -38 011 
Antal invånare den 1 november 31 205 31 088 31 233 31 573 31 826 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

-1 858 -1 961 -2 062 -2 705 -2 360 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Tekniska nämndens nämndsmål och 
indikatorer 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Vägar och gator ska vara säkra och trygga för kommuninvånarna. Vägar och gator 
som är tillgängliga för alla. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Användare av GC-vägar Mätning av utvalda GC-
vägar 2015 

--  

 
 

Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende 
prioriterade gator/vägar är avhjälpta 

80 % 
 

100 % 
 

 
Snödjup 3 och 10 cm 80 % 

 
100 % 

 

Genomfört prioriterade tillgänglighets-
förbättringar utifrån 
tillgänglighetsutredningen 

100 % 
 

10 % 
 

Nöjd medborgarindex -Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs 
vartannat år) 

61 -- 
 

 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Kommunen ska bibehålla och utveckla en hög trafiksäkerhet och tillgänglighet för 
alla trafikanter 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal skador i trafiken på kommunens gator 
och vägar (inrapporterade olyckor till polis 
och sjukvård) 

-1 % 2005: 74  
2006:89 
2007:71  
2008:70  
2009:64 
2010:100  
2011:82  
2012:78  
2013:65  
2014:76 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Säkerställa ändamålsenliga lokaler utifrån hyresgästernas behov och kommunen 
som helhet. Möta hyresgästernas framtida behov av ändamålsenliga lokaler. 
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Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Anmälda fel 

 
100 % av de beslutade 
kontrollerna är utförda 

100 % 
 

 
 

Kundundersökning 80 % av hyresgästerna 
upplever att de känner 
sig trygga 

-- 
 

 

Yteffektivitet Mätning 2015 -- 
 

 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Öka säkerheten i fastigheter med eldstäder, rökkanaler samt imkanaler i storkök/ 
restauranger 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Andel anmärkningar på skorsten, eldstad samt 
imkanaler vid brandskyddskontroller 

8 % (10 % år 2013 och 9 
% år 2014) 

7 % 
 

 
 

Antal genomförda brandskyddskontroller Hålla intervallerna på 3 
år och 6 år 

Intervallerna 
(fristerna) hålls  

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare  

 

Nämndsmål: Bedriva kostnadseffektiv städverksamhet. Kommunens verksamheter städas med 
ändamålsenlig kvalitet. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Bedriva kostnadseffektiv städverksamhet. 
Kommunens verksamheter städas med 
ändamålsenlig kvalitet. 

Komplettera med 
kvarvarande ej 
inventerade objekt 

--  

 
 

Kvalitetskontroller Löpande kvalitets-
kontroller enligt INSTA 
800 förenklad variant 

100 % 
 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året 

Minskning 38 289 tim år 
2014 (SHBF) 

32 294 tim (SHBF)  

 
 

Sjukfrånvaron Minskning till 2013 års 
nivå 21,1 dagar (SHBF) 
22,2 dagar (TN) 

19,1 dagar (SHBF) 
20,5 dagar (TN) 

 

 

Personalomsättning – chefer  
 

Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

38,5 % (SHBF) 
 

Flexibla arbetstidslösningar Tre pilotprojekt 
startas/testas 

0 pilotprojekt 
(SHBF)  

 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Näringsrika och säkra måltider som uppskattas av matgästerna, samma 
förutsättningar för dem med specialkost. Matgästerna erbjuds valfrihet vid måltidssituationen. 
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Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel. 
Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Brukarundersökning Årlig enkät inom skola, 
matdistribution och 
särskilda boenden 

Brukarundersökning 
inom äldreomsorg är 
genomförd (ej inom 
skola) 

 

 
 

Antal valbara måltider Dagligen minst 2 st i 
skola och äldreomsorg 

Skola och hemtjänst 
har minst 2 rätter att 
välja mellan dagligen 
(ej särskilt boende) 

 

 

Andel inköpta ekologiska livsmedel 25 % 26,9 % 
 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas 
verksamhet (årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos)  

 

100 % Prognos-avvikelse 
+2 532 tkr (TN exkl 
VA) +706 tkr (VA) 

 
 
 

Budgetavvikelse nämndernas investeringar  
 

+-10 % +14 % (TN exkl VA) 
+31 % (VA)  

 
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  
 

80 %  
 

68 % (SHBF 
 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för direktupphandlingar 
ska konkurrensutsättas 

100 % LOU 98 % 
LUF 94 %  

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män 

-- 38 % kvinnor (5 st) 
och 62 % män (8 st)  

Andel av chefspositioner som innehas av 
utrikesfödda 

-- -- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 

Verksamhetsmått 
 2011 2012 2013 2014 2015 
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Nettoinvesteringar -5 077 -6 610 -8 960 -16 858 -17 917 
Antal klagomål på 
dricksvattenkvalitet (st) 

14 11 18 12 13 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Tekniska nämndens, VA-verksamhetens 
nämndsmål och indikatorer 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: Bibehålla god kvalitet av vatten och avlopp för Karlshamns kommuns invånare 
och företagare. Kontinuerligt värderar och omprövar kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar för att säkerställa framtida försörjning. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Anmärkning på vattenkvalitet 0 anmärk-ningar 3 anmärk-ningar 
 

 
 

Bräddning 0 mekaniska 
bräddningar 

4 mekaniska 
bräddningar  

 
Bräddning Uppdatering till TN i 

mars 
Uppdatering till TN i 
juni  

VA-plan och översiktsplan samt att mark-
försörjningsstrategi är synkroniserad 

Målet skall uppfyllas 
under 2015 

Målet ej uppfyllt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnd 

Verksamhetsmått 
 2011 2012 2013 2014 2015 
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Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

210 224 215 181 193 

Beviljade ansökningar om 
bygglov och anmälan enl. PBL 
(inkl., strandskyddsdispens, 
förhandsbesked, rivnings- och 
marklov) 

508 509 433 416 502 

Registrering av obligatorisk 
ventilationskontroll (antal 
system) 

50 156 138 163 257 

Antal detaljplaner (antagna 
eller överlämnande till KF för 
antagande) 

5 3 6+1* 5 1+ÖP** 

Olovliga ärenden (anmälda 
olovliga byggnationer/ändrad 
användning) 

42 21 44 36 23 

*) 6 detaljplaner + Program för Väggaområdet 
**)1 detaljplan+Översiktsplanen innehållande 6 dokument 
 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Byggnadsnämndens nämndsmål och 
indikatorer 
Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla 

 

Nämndsmål: Upprätta detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara 
och ändamålsenliga livsmiljöer för alla 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Måluppfyllelse med utgångspunkt i 
Översiktsplanens ledord för ett hållbart 
Karlshamn; Antal ledord per detaljplan mäts 

Minst fem av åtta ledord 
ska uppnås för varje 
detaljplan (Ledord ÖP: 
Förtätning, Hållbara 
kommunikationer, 
Funktions-blandning, 
Servicenära, Naturnära, 
Miljövänlig energi, God 
infrastruktur och 
Levande landsbygd) 

Samtliga detaljplaner 
verksamheten 
arbetade med under 
2015 bedöms uppnå 
minst fem av åtta 
ledord. 

 

 
 

 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande 
näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 

 

Nämndsmål: God beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner som KS prioriterar utifrån 
Översiktsplanen, samt för att pröva detaljplaner initierade av privata aktörer 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal detaljplaner som kan antas eller 
godkännas och överlämnas till KF för 
antagande 

Minst fem detaljplaner 
ska kunna antas eller 
godkännas och 
överlämnas till KF för 
antagande 

En detaljplan & En 
översikts-plan har 
antagits under året. 
Under 2016 förväntas 
fler än fem detalj-
planer antas. 

 

 

Antal överklaganden Minskat antal över-
klaganden 

Ingen detaljplan 
överklagades 2015  

 
 
Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över en god kommunal service  

 

Nämndsmål: Förkorta handläggningstiden av lov-, anmälan enligt PBL- och tillsynsärenden 
med minst bibehållen kvalitet 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  
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Handläggning av lov-, anmälan enl. PBL- och 
tillsynsärenden påbörjas inom en vecka efter 
att de inkommit. 
 
Handläggningstiden kontrolleras genom 
månatlig rapportering av ärendebalansen. 

90 % av besluten i 
bygglovs-ärenden ska 
fattas inom 9 veckor 
efter att komplett 
ansökan kommit in. 
Beslut i ärenden som rör 
anmälan enl. PBL ska 
fattas inom 6 veckor 
efter att komplett 
anmälan kommit in. 
Tillsyns-ärenden ska 
avslutas inom 6 
månader. 

-- 
 

 
 

 
Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över en god kommunal service 

 

Nämndsmål: Skyndsamt tillgodose sökanden med kvalitativt digitalt och analogt kartmaterial 

såväl som mätnings- och utsättningstjänster 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Handläggningstid av kart- och 
mätningsärenden 
 
Kontroll sker genom månatlig rapportering av 
ärendebalansen 

Handläggning av kart- 
och mätnings-ärenden 
påbörjas inom 1 vecka 
efter att de inkommit, 
och avslutas inom 1 
månad. 

100 % 
 

 
 

 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Kommuninvånare ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 

rättigheter att vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocesser 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal överklagade detaljplaner Minskat antal 
överklagade 
detaljplaner 

0 
 

 
 

Antal kompletta ansökningar Ökade antal kompletta 
inkomna ansökningar 

-- 
 

  

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året 

Minskning BN 2014: 740 tim 
BN 2015: 160 tim 

 

 
 

Sjukfrånvaron Minskning till 2013 års 
nivå (4,5) 

6,8  

 
Personalomsättning – chefer  
 

Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

BN: 100 % 
SHBF: 38 % (5 av 13)  

Flexibla arbetstidslösningar Tre pilotprojekt startas/ 
testas 

-- 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas 100 % +724 tkr  
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verksamhet (årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos)  

 

Prognos vid maj 
månads uppföljning 
+300 tkr 

 
 

Budgetavvikelse nämndernas investeringar  
 

+-10 % 4 % (6 tkr) 
 

 
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  
 

80 %  
 

68 % SHBF 
 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för direktupphandlingar 
ska konkurrensutsättas 

100 % -- 
 

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män 

-- Kvinnor, 100 % 
  

Andel av chefspositioner som innehas av 
utrikesfödda 

-- -- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsnämnd 

Verksamhetsmått 
 2011 2012 2013 2014 2015 
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Nettokostnad per 
invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

-1 350 -1 469 -1 462 -1 526 -1 598 

Väggabadet totalt antal 
badande 

60 883 139 345 135 248 135 043 130 769 

Gräsyta, kvm 1 065 200 1 068 000 1 070 900 1 071 925 1 071 400 

Bruttokostnad/lekplats -29 111 -32 311 -34 539 -38 220 -34 424 

Bellevueparken, antal 
arrangemang 

212 170 180 234 265 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Fritidsnämndens nämndsmål och 
indikatorer 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Kommuninvånare och besökare känner sig trygga i nämndens parker och 
anläggningar 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Säkra parker och anläggningar 
 

De beslutade 
säkerhetskontrollerna 
är utförda 
 

100 %  

 
 

Kommuninvånare och besökare är 
trygga/mycket trygga med sin upplevelse 

-- -- 
 

 
Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 

 

Nämndsmål: Delaktighet i samhället inom fritidsnämndens område  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Delaktighet i samhället inom fritidsnämndens 
område 
 

Att checklista finns och 
används till 100 % 
 

0 
 

 
 

Upplevelse från olika grupper 
 

Mäts genom enkät 2015 
 

-- 
 

  

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året 

Minskning FN 2014: 38 289 tim 
FN 2015: 32 294 tim 

 

 
 

Sjukfrånvaron Minskning till 2013 års 
nivå 

12,0 
 

 
Personalomsättning – chefer  
 

Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

SHBF: 38 %  
 

Flexibla arbetstidslösningar Tre pilotprojekt startas/ 
testas 

0 projekt 
 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas 100 % Prognosavvikelse  
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verksamhet (årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos)  

 

+868 tkr 
 

 

Budgetavvikelse nämndernas investeringar  
 

+-10 % +5 823 tkr 
24 % 

 

 
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  
 

80 %  
 

68 % SHBF 
 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för direktupphandlingar 
ska konkurrensutsättas 

100 % -- 
 

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män 

-- 38 % kvinnor 
62 % män 
(SHBF) 

 

Andel av chefspositioner som innehas av 
utrikesfödda 

-- -- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överförmyndarnämnd 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

    103 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Överförmyndarnämndens nämndsmål 
och indikatorer 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: Rättssäkert för huvudmän  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Årsredovisningar inkomna i rätt tid  90% 
 

--  

 
 

Djupgranskningar där gode män lever 
upp till acceptabel nivå 
 

100% 
 

100% 
  

Årsredovisningar, inlämnade med 
komplett underlag, granskade senast 
under juni månad 
 

100% 
 

50% 
 

Godmansförordnande inom 8 veckor där 
nämnden är beslutsfattare 
 

95% 
 

100% 
  

God man för ensamkommande barn inom 
7 dagar  
 

100% 
 

Målet klarades före 
flyktingströmmarna 
tilltog 

 

Välutbildade gode män 
 

4 utb tillf/år 100% 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnämnd 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

59 74 95 104 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalkommitte´ 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Östersjöfestival kr/invånare 59 74 95 104 113 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Festivalkommittens mål och indikatorer 
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål:   

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Säkerhetsorganisation Säkerhetsprogram Genomfört 
 

 

 
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och 
spännande utbud av kultur- och naturupplevelser  

 

Nämndsmål:   

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Östersjöfestival – utredning Genomföra Klart 
 

 
Östersjöfestival Genomföra Klart 

 

  

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 

 

Nämndsmål:   

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Facebook Öka användandet på FB Genomfört 
 

 
App – Östersjö 2015 Uppdatera info Genomfört 

 
 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål:   

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Prognossäkerhet driftkostnader, nämndernas 
verksamhet (årsresultat i förhållande mot maj 
månads prognos)  

100 % 99% 
 

 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för direktupphandlingar 
ska konkurrensutsättas 

100 % 100% 
 

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt 100% 100% 
 

 

 

 

 

Karlshamnsfastigheter AB 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 

-�265�-



Uthyrningsgrad   86 % 94 % * 93 % 
* Marieberg 1:244 såld 2013-12-02 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Karlshamnsfastigheter AB bolagsmål och 
indikatorer 
Verksamhetsmål 2:1, Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn  

Bolagsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 
 
Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.  

Våra fastigheter ska generera till inspirerande mötesplatser. Mötesplatser som främjar till 

interaktion mellan olika företag, forskare och kommuninnevånare i sin tur utveckling för våra 

hyresgäster och företag. Exempel på mötesplatser som vi utvecklar är tornrummet i etapp 5a 

och Deltat på NetPort Science Park och Trädgårdsrummet på Halda Utvecklingscentrum. 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Etapp 5a står klart för inflyttning 2017 
Kommentar: Vi är på väg men något fördröjda. 
Förtydligande och undersökningar av 
betydande karaktär har behövt genomföras 

 Kontrakterade 
konsulter tar fram 
underlag för 
entreprenörer. 

 
 
 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

 

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Personalomsättning – chefer  
 

Minst fyra år som chef i 
samma enhet 

100 %  
 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  
 

80 %  
 

100% 
 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för direktupphandlingar 
ska konkurrensutsättas 

100 % 100% 
 

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt 100 % 100% 
 

 

 

 

 

 

Karlshamns Energi AB med dotterbolag 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Avkastning i % på ägarens 
anskaffningsvärde av aktier i 
KEAB, årlig resp 5 års 
genomsnitt inom parantes 

10,2 
(12,6) 

12,1 
(12,8) 

11,1 
(12,4) 

1,2 
(9,3) 

1,6 
(7,3) 

Soliditet %, årlig resp. 5 års 
genomsnitt inom parantes 

25,8 
(31,0) 

31,1 
(31,8) 

31,4 
(32,5) 

29,4 
(32,1) 

29,2 
(31,4) 

 
Uppföljning av KF verksamhetsmål, Karlshamns Energi AB bolagsmål och 
indikatorer 
Verksamhetsmål 4:1, Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 

självständighet med hjälp av digital teknik 

 

Bolagsmål:   

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Antal bostäder med tillgång till minst 100 
Mb/s som tillkommer 

450 st 1 070 
 

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Bolagsmål:  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Sjukfrånvaro Samma nivå som 2013 5,5 
 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Nämndsmål: Kommunen är långsiktigt hållbar ekonomiskt socialt och ekologiskt  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt 100 % 100% 
 

Andelen av kommunkoncernens bilar som är 
miljöbilar av totala antalet bilar (KKIK) 

50 % 55 % 
 

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män 

-- 20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlshamns Hamn AB 

Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Soliditet (%) 37,9 33,6 33,8% 38,2% 36,3% 

Avkastning på sysselsatt 
kapital 0,65% 0,18% 0,09% 0,24% 2,66% 

Nettoinvesteringar (tkr) 6 503 61 281 15 958 60 071 26 754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlshamnsbostäder AB 
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Uppföljning av KF verksamhetsmål, Karlshamnsbostäders bolagsmål och 
indikatorer 
Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över en god kommunal service 

 

Bolagsmål:   

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Hur stor andel av medborgarna som skickar in 
en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? 

85 % 85 % 
 

 
 

Kommunens förmåga att involvera 
medborgarna att delta i kommunens 
utveckling 

 507 hyresgäster har 
deltagit på 
bostadsmöten 

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 

 

Bolagsmål:  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Sjukfrånvaro Samma nivå som 2013 4,22 % 
 

Andel chefer som stannar minst fyra år i 
samma enhet. 

 100% 
 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 

 

Bolagsmål:  

Indikator Målnivå 2015 Resultat 2015  

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 80 % 100 % 
 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget 
överstiger gränsen för direktupphandlingar 
ska konkurrensutsättas 

100 % 100 % 
 

Andel av chefspositioner som innehas av 
kvinnor/män 

-- 20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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Verksamhetsmått 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Medlemsbidrag/inv (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

740 767 784 801 780 

Årets resultat 
exkl.bidrag/inv (kr) 

-754 -757 -778 -808 -760 

Självfinansieringsgrad (%) 9 8 9 8 10 

Soliditet (%) 19 20 20 18 21 

 
 

Västblekinge Miljö AB 

Verksamhetsmått 

  2012 2013 2014 2015 

Avkastning på totalt kapital 
% 

 3,4 3,8 1,9 2,1 

Avkastning på eget kapital %  10,8 13,3 9,3 10,5 

Soliditet  17,1 20,8 18,4 19,3 

Rörelsekapital tkr  4 808 5 613 10 942 4 801 

Kassalikviditet  1,1 1,2 1,3 1,2 
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1 

 

     2016-03-21 
 
 
     Kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till över- och underskottsreglering av bokslut 2015 samt förändring av 
budget för investeringar 2016. 
(2 bilagor) 
 
Bakgrund och förslag 
I samband med beredningen av 2015 års bokslut har framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2016 års drift- och investeringsbudget. 
  
För driftbudgeten finns en del förändringar av teknisk karaktär, som inte 
påverkar nämndernas verksamhetsutrymmen.  Tekniska förändringar har bl. a 
genomförts för justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade 
kapitalkostnader och reglering av interna mellanhavanden.  
 
Som en följd av lägre investeringsnivå 2015 kommer avskrivningskostnaderna 
att förändras. Arbete med detta pågår och ekonomiavdelningen återkommer så 
snart som möjligt med uppgift om dess påverkan på resultatnivån. 
 
Förändring av driftbudget 2016 
Den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten för 2016 redovisar ett 
resultat om 8 173 tkr. Efter koalitionens förslag till förändringar uppgår 
resultatnivån till 11 193 tkr (bilaga 1). Det bör noteras att den genomsnittliga 
resultatnivån under den senaste femårsperioden, ligger över den nivå som 
stadgas i kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, d v s en 
genomsnittlig resultatnivå under en femårsperiod motsvarande 1 % av skatter 
och bidrag. Resultatnivån, som fem års genomsnitt, framgår av nedanstående 
tabell. 

 
2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 

3,3 % 3,3 % 2,5 % 1,6 % 1,2 % 

 
Förändringar med resultatpåverkan i driftbudget 2016 

 SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos innebär att intäkterna beräknas 
bli något högre än vad som gällde vid tillfället för budgetbeslutet, +5 496 
tkr. 

 Som en följd av lägre investeringsvolym 2015 kommer avskrivningskostna-
derna att förändras. Ekonomiavdelningen återkommer då dessa fastställts. 

 Lägre kostnad för avtalsförsäkringar, +260 tkr.   

 Lägre intäkter för skogsavverkning, -285 tkr. 
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 Resurser till byggnadsnämnden för fortsatt planarbete med Stationsstaden,  
-300 tkr. 

 Ökning av anslag för lönerevidering, -7 500 tkr. 

 Kostnadsökning som en följd av demografiska förändringar, -353 tkr. 

 Engångsersättning för Naturreservat Stärnö, +5 702 tkr 
 
Totalt innebär detta att det budgeterade resultatet förbättras med 3 020 tkr till 
11 193 tkr. 
 
Förändring av investeringsbudget 2016 
 

Av den totala nettoinvesteringsbudgeten för 2015 på 120 458 tkr förbrukades 
102 038 tkr. Nämnderna har begärt att investeringsbudgeten för 2016 ska ökas 
med 17 518 tkr beroende bl a tidsförskjutningar i pågående projekt. Utöver 
detta begärs en finansiering av nya projekt med 20 960 tkr.  
 
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade 
investeringsvolymen för 2016 därefter att uppgå till 92 952 tkr (bilaga 2).  
 
Den nya investeringsnivån för 2016 innebär den genomsnittliga soliditeten 
under den senaste femårsperioden ligger på cirka 67 %, vilket är över den nivå 
som stadgas i kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, d v s en 
genomsnittlig soliditet under en femårsperiod överstigande 60 %.  
 

2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 
66 % 67 % 68 % 68 % 67 % 

 
Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut 

 
att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade 
resultatet för 2016 ökar från 8 173 tkr till 11 193 tkr. 
 
att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att beräkna nya budgetramar för nämn-
derna efter tekniska justeringar och förändrad avskrivningsnivå. 
 
att godkänna upprättat förslag att öka investeringsbudgeten för 2016 med 
38 478 tkr till 92 952 tkr. Se bilaga 2. 
 
att den utökade investeringsvolymen, 38 478 tkr, finansieras med ökad 
upplåning. 
 
 
 
Per Ola Mattsson Paul Hedlund Gertrud Ivarsson 
Socialdemokraterna Liberalerna Centerpartiet 
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Bilaga 1. 

 

Sammanställning driftbudget, belopp tkr. Budget 2016 

Budgeterat resultat, tkr 8 173 

Minskad avgift tjänstegrupplivförsäkring 260 

Förändring avskrivningar, ekonomiavd. återkommer 0 

Minskad avkastning skog, Sternö Naturreservat -285 

Byggnadsnämnden, Stationsstaden -300 

Ks anslag för lönerevision -7 500 

Tekniska justeringar  0 

Flyktingpengar KS anslag förfogande 37 244 

Fördelning flyktingpengar -37 244 

Resursfördelning demografi -353 

Skatteprognos 160301 5 496 

Intrångsersättning Sternö naturreservat 5 702 

Nytt budgeterat resultat för 2016 11 193 
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Bilaga 2 
 

Sammanställning investeringsbudget, belopp tkr. 

Projektnamn 
Budget 

2015 
Utfall 
2015 

Ö/U 
2016 

Budget 
2016 

Ny Bdg 
2016 

BUS nämnd -9 700 -9 043 18 665 -29 965 -11 300 

Gymnasienämnd -6 600 -5 788 -812 -6 400 -7 212 

Kommunstyrelse 4 974 -7 200 -9 263 106 680 97 417 

Fritidsnämnd -24 499 -18 707 -7 295 -15 325 -22 620 

Teknisk nämnd -44 259 -38 001 -7 601 -42 900 -50 501 

Teknisk nämnd VA -26 151 -17 918 -6 152 -54 814 -60 966 

Byggnadsnämnd -150 -144 0 -150 -150 

Kulturnämnd -2 270 -2 277 0 -650 -650 

Omsorgsnämnd -10 803 -2 817 -6 560 -9 050 -15 610 

Socialnämnd -1 000 -143 1 500 -1 900 -400 

Summa nettoinvesteringar -120 458 -102 038 -17 518 -54 474 -71 992 

Nya projekt 
     

Paviljonger förskola/skola 0 0 -2 500 0 -2 500 

Stenbackanavet, utemiljö 0 0 -1 060 0 -1 060 

Medborgarkontor, ombyggnad  0 0 -1 200 0 -1 200 

Stationsstaden, utredning 2016-2017 0 0 -1 000 0 -1 000 

Sternö Marina, marksanering (5 - 10 mnkr) 0 0 -5 000 0 -5 000 

Asarum fd flygfält, anläggning 0 0 -9 000 0 -9 000 

Janneberg, utredning 0 0 -1 200 0 -1 200 

Tillkommande projekt 0 0 -20 960 0 -20 960 

Totala nettoinvesteringar -120 458 -102 038 -38 478 -54 474 -92 952 
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1. Sammanfattning

Vi bedömer att ärsredmisningen huvudsakligen redogör för utfallet  av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska

ställningen.

Årsredovisningshandlingen är lättläst och informativ.

Kommunen lever upp till kommunallagcns krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-

b).

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de 15 Verksamhetsmål och de

3  finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2015 års budget. Under  2015 görs

bedömningen i årsredovisningshandlingen att måluppfyllelsen visar på ett

varierande resultat, där vissa indikatorer har varit svåra att mäta eller inte har varit

möjliga att Inäta. Det har också funnits indikatorer som inte har åsatts någon nivå

på måluppfyllelsen.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Kommunen har tre

finansiella mål där ett mål är uppfyllt, ett mål är till viss del uppfyllt och ett mål är

inte uppfyllt.

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens

uppfyllelse som relativt svag.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på

rättvisande räkenskaper och är Lipprättad enligt god redovisningssed.

Resultatet för året är positivt och uppgår till 2 mkr.  I  årets resultat ingår

jämförelse-störande poster med 20,6 mkr. Dessa poster är av engångskaraktär. Årets

resultat innan jämförelsestörande poster är negativt -18,6 mkr.

Kommunen har erhållit  37,3 mkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av

flyktingar. Hela beloppet förs över till  2016, då verksamheterna klarat av att hantera

flyktingmottagandet inom ramarna 2015.

Kommunen avviker i väsentlig mening från god redovisningssed, vilket anges under

tilläggsupplysningar i årsredovisningshandlingen, avseende värderingsfrågor enligt

följande:

c  RKR 18  -  Redovisning av intäkter. Anslutningsavgifter redmisas ej som

intäkt i resultaträkningen utan direkt som en investeringsinkomst.

Anslutningsavgiften skall periodiseras som en fordran och lösas upp årligen

enligt fastställd plan mot intäkter.

1  av 15
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RKR:s  Rekommendation markcxploatering —

Exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som

anläggningstillgång.

RKR  11.4 e Materiella anläggningstillgångar. Avskrivning på

materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Från

och med bokslut 2015 har kommunen börjat tillämpa

lcomponentavskrivning på större anläggningstillgångar men

komponentindelningen appliceras ej enligt KF :s beslut retroaktivt före 2014

enligt rekommendationen RKR 11.4.

RKR 13.2  -  Redovisning av hyres/leasingavtal. Finansiell leasing

redovisas ej enligt rekommendationen.

Värdering av Lager -Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då

förrådshållningen är av mycket begränsad omfattning och avser

huvudsakligen drivmedel för motorfordon.

2av15
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2. Inledning

2.1.  Bakgrund
I  den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för

kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal

redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för

årsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas

på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfifiga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med

lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas

årsbokslutet. Detta skor inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

0  Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

0  Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

0  Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

0  förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

o  resultaträkning

o  kassaflödesanalys

0  balansräkning

a sammanställd redovisning

3 av 15
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av

resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten

omfattas inte av denna granskning.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt

nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.

Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den

presenteras i årsredovisningen och i bilaga.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att

andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en

granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är

tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med

kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med

utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner

och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).

Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför

tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas

i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom kontakter med

ekonomiavdelningen, dokumcntgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och

i förekommande fall registeranalys, samt genom intervjuer med ansvariga för

Migrationsverkets ersättningar.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som

presenterades 2016-02-22, med efterföljande uppdateringar. Kommunstyrelsen

fastställer årsredovisningen 2016-03-29 och fullmäktige behandlar

årsredovisningen 2016-04-11.

Rapportens innehåll har sakgranskats av tf ekonomichef/redovisningschef samt

verksamhetcontroller och ekonom.

2.3. Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18§  KL ska godkännas av kommunfullmäktige.

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

4  av 15
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Kommunallagen

Kommunal redovlsningslag

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens uiffalhfinansiering och
elconomisico stälhzistg

3.1.1. Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet

överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.

Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste

åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensions-

medelsförvaltning. De finansiella nyckeltalen beskrivs och redovisas. De ger uttryck

för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en

utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen

återfinns en utvärdering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen.

Modellen bygger på fyra perspektiv: det ekonomiska resultatet,

kapacitetsutvecklingcn, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska

utvecklingen.

Händelser av väsentlig betydelse

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och

delvis efter räkenskapsåret.

Förväntad utveckling

Av årsredovisningen framgår i den förväntade utvecklingen inom olika

verksamheter. Nämndernas omvärldsbevakning, trender och utveckling beskrivs

under respektive nämnds redovisning.

Väsentliga personalforhållanden

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt

åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal

uppgifter om personalen i form av tabeller och verbal information. Avsnittet bör

även utvecklas och omfatta arbetsmiljö, rehabilitering, personalrörlighet, förmåner

eteetera.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-
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samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i

koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2.

Pensionsredovisning

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges

föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och

visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Upplysning om pension till

förtroendevald som framgår av not 17.

3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av

årets investeringar.

Nämnd/ styrelse, Budget Utfall Budget-
netto i mnkr 2015 2015 avvikelse

Kommunstyrelse 5 -7 -12

BUS nämnd -  10 -9 1

Gymnasienämnd -7 -6 1
Kulturnämnd -2 -2 0

Teknisk nämnd -44 -38 6

Teknisk nämnd VA -26 -18 8
Byggnadsnämnd 0 o o

Fritidsnämnd -24 -19 5
Omsorgsnämnd -11 -3 8

Socialnämnd -1 0 1

Summa -120 -102 18

Årets investeringar uppgår till 102 mkr (71 mkr) jämfört med budgeterade 120 mkr.

De projekt som är pågående överförs till investeringsbudgeten 2016.

Invcsteringsredovisningen återfinns i förvaltningsberättelsen och överensstämmer

med övriga delar av årsredovisningen.

3.1.1.3. Driftrcdovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Driftredovisningen redovisas som en

integrerad del i förvaltningsberättelsen. Vi bedömer att driftredovisningen i all

väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till budgeten.

Finansförvaltningen visar ett negativt utfall på —5,5 mkr. Nämnderna har ett positivt

utfall i jämförelse med budget. Budgetavvikelsen på sammantagen nivå är positiv

och uppgår till 4,8 mkr.
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Den prognos som lämnades vid delårsbokslutet - 9 mkr Visar att utfallet blev bättre

än prognosticerat för helåret. Det lämnas förklaringar i årsredovisningshandlingen

om orsaken till ñnansföiwraltningens negativa utfall, Vilket framförallt beror på att

skatte- och bidragsintäkter blev lägre än budgeterat. Avvikelser till nämndernas

budget framgår i redovisningen av respektive nämnd i årsredovisningshandlingen.

Utfall för 2015 och 2015 jämte budgetavvikelse visas nedan:

Drift-redovisning per Nettoutfall Budgetavvik Nettoutfall
nämnd, mkr 2015 2015 2014

Kommunstyrelse -142 0,5 -117

Nämnd barn, ungdom,

skola -526 0,2 »500

Gymnasienämnd -155 0,1 -135

Nämnd för

arbetsmarknad och

vuxenutbildning ›37

Kulturnämnd -25 0 v25

Teknisk nämnd -73 2,5 -85

Teknisk nämnd  VA 0 0,7 0

Byggnadsnämnd -6 0,7 -6

Fritidsnämnd »51 0,9 -48

Omsorgsnämnd »587 3,5 -560

Socialnämnd —91 1,3 -93

Övriga nämnder ~11 —o,2 -11

Summa nämnderna -1 665 10,3 »1 618

Finansförvaltning 1  667 —5,5 1  604

Totalt 2 4,8 -14

3.1.2.  Balanskrau

Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts.

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4

kapitlet i kommunal redovisningslag.
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f
I nedanstående tabell visas de senaste årens avstämda balanskrav.

Balanskravsavstämnmg 2014 2010 2011 2012  2013 2014

Skatter, utjämnings-bidrag, och
kommunal fastighetsavgift, mnkr 1 394 1 432 1 475 1 540 1 586

1 % av skatter och utjämningsbidrag 13,9 14,3 14,8 15,4 15,9

Årets resultat 64,9 37 43,6 47,7 -13,9

Realisationsvinster -1,2 -1,2 -0,2 0 -3

Realisationsförluster 1,1 0 0 0 2,7

VA 0 1,1 -0,1 0,1 0,3

Krav  på återställande av tidigare O O 0 O 0
resultat

Årets resultat efter
balanskravsjustcringar 64’8 36’9 43’3 47’8 _13’9
Medel till resultatutjämningsreserv -5o,9 -22,6 -28,6 -32,4 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 13,9

Årets balanskravsresultat 13,9 14,3 14,8 15,4 0

Ackumulerad reserv 50,9 73,5 102  134,4 120,5

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 1,5 mkr.

Kommunen har inget krav om återställande av underskott.

Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat att införa en resultatutjämningsreserv

för att utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer.

Enligt beslutet är det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger 1

procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift.

Beslutet gör det även möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv avsättning. Den

samlade avsättningen år 2010-2014 uppgår till 120,5 mkr. Kvarstående reserv

uppgår till 120,5 mkr.

3.1.3. God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Kommunen har tre

finansiella mål där ett mål är uppfyllt, ett till viss del uppfyllt och ett mål ej uppfyllt.

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens

uppfyllelse som relativt svag. Måluppfyllelsen mäts genom att det till de 15

verksamhetsmålen (som stödjer inriktningsmålen) finns ett antal indikatorer (totalt

51). För nära 40 % av indikatorerna saknas målvärde eller mätning. Detta försvårar

bedömningen av måluppfyllelsen. Det finns i förvaltningsberättelsen ingen

sammanvägd bedömning avseende grad av måluppfyllelse för inriktningsmålen och

verksamhetsmålen. Av de 31 indikatorer som åsatts en bedömning är knappt 40  %

uppfyllda, medan nära 50  %  ej når målnivån.

9  av 15
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Flera indikatorer som inte har någon målnivå och är mätbara Visar dock på ett

resultat som är högt i jämförelse med t ex andra kommuner.

I förvaltningsberättelsen framhålls svårigheten att bedöma måluppfyllelsen och att

det skett en utveckling avseende mätbarheten inför år 2016. I budgetarbetet 2017

kommer KF :s antal av indikatorer att minska så de blir mer träffsäkra och styrande.

Under avsnittet "Kommunfullmäktiges mål 2015” presenteras uppföljningen av

kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under avsnittet "Avstämning av finansiella mål" redovisas kommunfullmäktiges tre

beslutade finansiella mål för 2015 och uppföljningen av dessa.

3.1.3.1. Finansiellamål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål

som fastställts i budget 2015:

Utfall  2015 Måluppfyllelse, KS

bedömning
Finansiellt mål,
fastställt av fullmäktige

En överskottsgrad på 2 %
i genomsnitt under en
femårsperiod

Den genomsnittliga
överskottsgranden under
2011-2015 är 1,6 %. För 2015

är överskottsgraden 0,1 %.
Genomsnittlig soliditet för
kommunen under 2011-2015

är  68  % och för n  o
kommunkoncernen 31,29 %. Malet nas

Målet nås ej

En Soliditet på 60 % i
genomsnitt för kommunen
och 25 % igenomsnitt för
kommunkoncernen under
en femårsperiod.

Helårsprognosen i maj var
-3,5 mkr, utfallet i december

var +1,3 mkr. En avvikelse

på +4,8 mkr, 99,4%

En prognossäkerhet på 100
% av årsresultatet i
förhållande till maj månads
prognos, Målet är nästan uppfyllt

3.1.3.2. Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 78 fastslagit kommungemensamma mål för

både verksamheten och ekonomin.

Fem övergripande inriktningsmål har utarbetats för budget- och verksamhetsåret

2015, där verksamhetsmålen har utvecklats för att uppnå inriktningsmålen.

Verksamhetsmålen följs upp med indikatorer.

Verksamhetsmålen är 15 till antalet och indikatorerna är sammantaget 51 till

antalet.

Verksamhetsmålen och indikatorerna beskrivs och utvärderas i årsredovisningen.

Under 2015 gör kommunen i årsredovisningshandlingen bedömningen att

måluppfyllelsen visar på ett varierande resultat, där vissa indikatorer har varit svåra
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att mäta, eller inte har varit möjliga att mäta. Det har också funnits indikatorer som

inte har åsatts någon mätbar nivå på målet.

Utfall måluppfyllelse:

Fördelning
måluppfyllelse 51 Antal Antal i  %

indikatorer

Målet är uppfyllt 12 23,5

Målet är delvis uppfyllt 4 7,8

Målet är inte uppfyllt 15 29,4

Målet kan inte bedömas 20 39,2

51 100

3.1.4. Nämndernas redovisning] av sitt uppdrag
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina

uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna

för den.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att nämndernas redovisningar som presenteras i årsredovisningshand-

lingen och i bilaga innehåller redovisning av utfallet av årets verksamhet i

förhållande till beslutad budget.

Vi bedömer att nämndernas redovisningar som presenteras i årsredovisningshand-

lingen och i bilaga innehåller en redogörelse av utfallet av årets verksamhet i

förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för

verksamheten, men att de kan utvecklas ytterligare. Vi ser att man eftersträvar en

röd tråd i uppföljningen mot KFs Verksamhetsmål, nämndsmål och indikatorer,

vilket är bra.

3.2. Rättvisande räkenskaper

3.2.1. Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRLzs krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets

resultat
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Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år, budget och

prognos för 2015.

Resultaträkning mkr Ulfan Utfall Budget Prognos
2015 2014 2015 2015

Ve1'ksamhetens intäkter 405 384 650 692

Verksamhetens kostnader -1 983 -1 916 -2 208 -2 284

Avskrivningar -87 -84 -90 -86

Verksamhetens neltokostnader -1 665 -1 616 -1 648 -1 678

skatteintäkter, gen statsbidrag mm 1 641 1 586 1 648 1 642

Finansiella intäkter 5 8 5 9

Finansiella kostnader 0 -6 -5 -5

J ämförelsestörande poster 21 14 0 23

Årets resultat 2 -14 0 -9

Budgeterat resultat 2015, 201 tkr, enligt ursprunglig budget.

Prognos 2015 avser den helårsprognos som fanns i delårsbokslutet för

2015. I prognos och budget ingår interna poster. Dessa har exkluderats i

utfall för 2014 och 2015. Avvikelse mot budget skall därför ses på

nettokostnadsnivå.

Årets resultat 2 mkr utgör 0,1  %  av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Okningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag från 2014 är 3,5 %, medan

nettokostnaderna ökat med 2,2 %.

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster

som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan.

Intäkterna uppgår till 426 mkr inkl jämförelsestörande poster för 2015. De största

intäktsavvikelserna avser bidrag från staten gällande ersättningar hänförliga till

introduktion med 17,6 mkr, vård och omsorg IFO 11,2 mkr och

arbetsmarknadsprojekt 9,2 mkr. Under året har intäkter från Migrationsverket

erhållits med 58,4 mkr vilket är en ökning med ca 32 mkr jämfört med 2014.

Löneökning uppgår till 2,5% under året. Antal årsarbetare har ökat med 94

personer. Personalkostnaderna har ökat med 63,3 mkr i jämförelse med fg år.

Löneökningen består till 32 mkr av ökningar främst inom omsorgsförvaltningen och

inom pedagogisk verksamhet.

J  ämförelsestörande poster uppgår till 20,6 mkr och avser utskiftning av eget kapital

från Cura 3,0 mkr, AFA-medel återbetalning med 13, 5 mkr avseende år 2004 samt

prestationsersättning från Socialstyrelsen med 4,1 mkr.

3.2.2. Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,

avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
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Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning, utom gällande ersättningar

för återsökta medel från Migrationsverket, där underlag till specifikationer saknas.

Arbetet med att skapa rutiner för denna hantering pågår. Vår rekommendation,

med avseende på ovan är att arbetet med att skapa tydliga rutiner för hur

ersättningen från Migrationsverket ska hanteras prioriteras.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av

kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har

komponentindelat aktiveringar från och med 2014 men komponentindelar e_j

aktiverade balansposter före 2014, enligt beslut från KF , förutom pågående projekt.

De investeringar som påbörjats under året har komponentindelats och redovisas

enligt RKR 11.4 men RKR följs således ej retroaktivt. Enligt rekommendationen i

RKR 11.4 skall komponentindelningen vara slutförd senast 2017.

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den

kommunala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år

1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindclse för pension uppgår

151231 till 722 mkr inkl löneskatt och har därmed minskat i förhållande till

föregående år med ca 27 mkr. Detta förfarande tas även upp i avsnitt finansiell

analys i årsredovisningen. Avsättning uppgående till ca  9  mkr finns upptagen i

balansräkningen. Denna har ökat med 2,5 mkr jämfört med föregående år.

Kommunen redovisar ej någon avsatt pension ÖK-SAP för förtroendevalda då det

endast finns en förtroendevald med denna pensionsrätt.

Kommunens exploateringsverksamhet redovisas som anläggningstillgång istället

för omsättningstillgång vilket är ett avsteg från principerna. Det lämnas

upplysningar om avsteget från principerna under tilläggsupplysningar. Några

tomter har sålts under året. För 2015 har 1,2 mkr skrivits ned, efter försäljning av en

svårsåld tomtmark. Gällande Stilleryds industriområde har ett arbete påbörjats med

komponentindelning av området. Arbetet beräknas vara klart under 2016.

Investeringar i byggnader, inventarier och exploateringsverksamhet uppgår till 102

mkr inkl VA och 84 mkr exkl VA. Investeringarna redovisas under

investeringsredovisning i årsredovisningshandlingen. Budgeterade investeringar

uppgår 120 mkr. Se vidare under punkten 3.1.1.2 Investeringsredovisning.

Ökning av långfristiga skulder med 25 mkr, vilka använts till investeringar.

Det egna kapitalet i Stadsvapnet i Karlshamn AB enligt senast fastställda

årsredovisning uppgår till 131,5 mkr. Kommunens andelar är bokförda till 160 mkr,

vilket är en nedåtgående trend från år 2011. Värdering av koncernen har genomförts

av bolagsrevisorerna i samband med bokslutsarbetet, vilket visar att det finns ett

betydande övervärde i koncernen.

Vi bedömer att det kan finnas risk för åtagande avseende återställande av deponi,

gällande två tippar. Dialog förs med Länsstyrelsen. I driftsbudgeten finns avsatt 4

mkr för åren 2016-2018 för undersökning och utredning gällande belopp för

eventuell avsättning i balansräkningen.
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Kommunens leasing av bilar bör enligt rekommendationen i RKR 13:2 redovisas

som finansiell leasing. Detta innebär att aktivering bör göras av tillgång i

balansräkningen och en förpliktelse avseende framtida leasingavgift bokföras som

skuld. Vi kan ej uttala oss om hur detta påverkar redovisningen då beräkningar ej

gjorts.

Redovisning av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar har erhållits i dec

2015 med ett belopp på 37 277 tkr. Enligt Rådet för kommunal Redovisning bör

bidraget periodiseras med 1/13 i december 2015 och resterande 2016. Hela beloppet

har enligt information i årsredovisningshandlingen förts över till 2016.

3.2.3. Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar.

Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning.

Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar

av årsredovisningen.

3.2.4. Sammanställd redovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens

ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter

har beskrivits på ett korrekt sätt.

3.2.5. Tilhiggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

o  Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens

intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

0  Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god

redovisningssed i övrigt.

Det lämnas upplysningar om de rekommendationer som inte följs.

Kommunen avviker i väsentlig mening från god redovisningssed, vilket anges under

tilläggsupplysningar i årsredovisningshandlingen, avseende värderingsfrågor enligt

följande:
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o RKR  18 -Redovisning av intäkter. Anslutningsavgifter redovisas ej som

intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst.

Anslutningsavgiften skall periodiseras som en fordran lösas upp över tid och

matchas mot investeringen.

o  RKR:s Rekommendation markexploatering -
Exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som

anläggningstillgång.

n  RKR 11.4 - Materiella anläggningstillgångar. Avskrivning på

materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Från

och med bokslut 2015 har kommunen börjat tillämpa

komponentavskrivning på större anläggningstillgångar men

komponentindelningen appliceras ej, enligt beslut i KF, retroaktivt före 2014

enligt rekommendationen i RKR 11.4.

-  RKR 13.2 - Redovisning av hyres/Ieasingavtal. Finansiell leasing

redovisas ej enligt rekommendationen.

c  Värdering av Lager  ~ Värdering av förråd görs till Senaste inköpspris, då

förrådshållningen är av mycket begränsad omfattning och avser

huvudsakligen drivmedel för motorfordon.

2016-04- 0l
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Yvonne Lundin
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”KARLSHAMN ENERGI SKA VARA DET
STARKASTE VARUMÄRKET OCH DET

NATURLIGA VALET NÄR HUSHÅLL

OCH FÖRETAG I REGIONEN VÄLJER
ENERGI OCH BREDBANDSLÖSNINGAR.”
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VD HAR ORDET

FIBER TILL 90% AV HUSHÅLLEN ÅR 2020
Året som gått har varit ett händelserikt år. Framför allt har 
utbyggnad av bredband via fiber har tagit fart ordentligt i 
Karlshamn. Målsättningen är att 90 % av hushållen skall vara 
uppkopplade med minst 100 Mbit/s år 2020. Detta innebär 
att alla flerfamiljshus, företag och 7000 villor skall ha möjlighet 
att beställa bredband via fiber. Under året har Karlshamn En-
ergi lagt upp en strategi och handlingsplan för hur detta skall 
gå till.  Vi har skrivit ramavtal med stora privata fastighetsä-
gare för att kunna leverera bredband till flerfamiljshus och för 
att nå företagen samarbetar vi med lokala tjänsteleverantörer. 
Vår nya strategi för fiber på landsbygden innebär att stora 
delar av Karlshamns kommun har delats in i områden som vi 
avser att bygga ut fibernätet i om intresset är tillräckligt stort. 
Förutsättningen är att det finns möjlighet att erhålla bidrag 
från Jordbruksverket. 

MINSKA UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER
En viktig målsättning för framtiden är att minska utsläppen av 
växthusgaser. Karlshamn Energi bidrar till detta i och med att 
fjärrvärmen som levereras till våra kunder till största delen är 
restvärme från Södra Cell i Mörrum och biobränsle från AAK. 
Ett utvecklingsarbete har pågått tillsammans med Södra Cell 
under året för att möjliggöra ökad energileverans från och 
med år 2018. Vi undersöker också möjligheterna att gå över 
till biobränsle i våra reservanläggningar. 

FLER ELBILSLADDSTATIONER

Det är även viktigt att minska utsläppen i transportsektorn. 
Karlshamn Energi bidrar till detta genom att investera i 
laddinfrastruktur för elbilar. I samarbete med Coop Forum 
har vi installerat en snabbladdare som är placerad på Coops 

parkering i direkt anslutning till E22. Förutom denna så finns 
även en elbilsladdare på torget och en vid Karlshamn Energi. 
Användandet av våra laddstationer ökar för varje månad. Till 
exempel kan vi se att vår snabbladdningsstation har använts 
ca 100 gånger per månad. Planen för framtiden är att bygga 
ca 10 st laddstationer per år de närmsta åren. Karlshamn 
Energi byter succesivt ut egna fossildrivna bilar mot miljöbilar 
som drivs av el eller biogas. 

HISTORISKT LÅGT ELPRIS
Några omvärldsfaktorer som har påverkat oss ganska mycket 
är det varma vädret under vintern och elpriset. Elpriset har 
varit historiskt lågt och gynnsamt för våra kunder. För elpro-
ducenter har det dock varit sämre. Våra vindkraftverk har haft 
ett tufft ekonomiskt år och elpriserna ser ut att ligga lågt även 
kommande år. Vi måste därför att göra nedskrivningar av 
anläggningsvärdet i årets bokslut för vårt dotterbolag.  

VI BLICKAR FRAMÅT
Vår vision är vara det starkaste varumärket och det naturliga 
valet när hushåll och företag i regionen väljer energi och 
bredbandslösningar. För att lyckas med detta är det viktigt att 
blicka framåt och ständigt utvecklas. Med tydliga inriktnings-
mål och en balanserad styrning av verksamheten är det vår 
absoluta ambition att skapa Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God 
Ekonomi, Bra miljö och Utveckling. 

Jag vill passa på att tacka kunder, samarbetspartners och 
personal för ett framgångsrikt år!

Anders Strange

ANDERS STRANGE, VD KARLSHAMN ENERGI

STARKA
PÅ HEMMAPLAN   
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KU NDERNA
En av vår främsta målsättning är att se till att våra kunder är
nöjda med vår service och våra tjänster. Det är därför med
glädje som vi kan konstatera via olika kundundersökningar
att så också är fallet. Detta tillsammans med att att 97 % av
våra elkunderna väljer att teckna om sina elavtal när de gamla
löper ut tolkar vi som tydliga tecken på att vi lyckats.

Enligt den årliga prisjämförelsen av olika förbrukningsavgifter
mellan kommuner, den s.k. Nils Holgerssonundersökningen,
ligger Karlshamn Energi nu på 14:e lägsta plats i landet av
totalt 259 när det gäller fjärrvärmepriser. Även för elnätet pla -
cerar sig Karlshamn Energi bland de elnätföretag som har de
lägsta nätavgifterna i regionen. Vi har under året tagit fram en
ny prismodell för fjärrvärme som bättre ska spegla kostnads -
strukturen och ge incitament till ”rätt” energieffektiviseringar.
Prismodellen strävar också till att än mer stärka fjärrvärmens
konkurrenskraft jämfört med alternativen. Vi har haft ett antal
kundträffar där vi informerat om den nya prismodellen som
införs 1 januari 2016.

Det är av stor betydelse för våra kunder är att vi nns lokalt
och har en hög service. Det är lätt att få personlig kontakt via
vår kundtjänst och skulle något vara fel går det i allmänhet
enkelt att rätta till. Vår beredskapsorganisation tar hand om fel
på bredband, el och fjärrvärmeverksamheterna och ser till att
avbrottstiderna blir korta.

Karlshamn Energi är en trogen sponsor av kultur och idrotts-
evenemang mm. De esta kunder vill gynna sin lokala leve -
rantör vilket då också leder till att om Karlshamn Energi
gör ett bra resultat går detta tillbaka till kommuninvånarna.

Det nns en ökad efterfrågan på olika statistiktjänster och
här spelar tjänsten ”Mina Sidor” på vår hemsida en viktig
roll. Här kan kunden själv gå in och se fakturor, elanvänd -
ning, avtal etc.

Vår miljö är viktig och Karlshamn Energi har en mycket
tydlig miljöpro l. Elleveranserna utgörs till 100 % av ”Grön
el”, vilket innebär att det nns ursprungsgarantier för all el
som säljs.

PERSON ALEN
Karlshamn Energi har KFS som arbetsgivarorganisation
och KFS har kollektivavtal med bl.a. SEKO, Vision och
Ledarna. KFS ger en god service till sina medlemmar med
avtalsfrågor, förhandlingar, partsgemensam lönestatistik,
utbildning mm. Lönenivån för Karlshamn Energi ligger på
medel för jämförbara kommunala energiföretag i Sverige.
Medbestämmandefrågor hanteras i en samverkansgrupp,
som också är skyddskommitté. Kompetensutveckling
är viktig för att utveckla vår personal. Planer nns för all
personal och följs upp regelbundet.

Medelålder hos personalen är 48 år.
Sjukfrånvaron var under året 2,2 %.

KU N D ER OCH PERSON AL

Vår miljö är viktig och
Karlshamn Energi har en
mycket tydlig miljöpro l.
Elleveranserna utgörs till

100 % av ”Grön el”.

97 % av elkunderna
väljer att teckna om sina

elavtal när de gamla
löper ut tolkar vi också
som ett tecken på att

kunderna är nöjda.
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ELNÄT
Eldistributionen minskade med 1,0 % framför allt på grund av
det varma vädret under vintersäsongen 2015. Till viss del
beror det även på att kunderna effektiviserar sin energian -
vändning. Detta är mycket positivt ur ett samhällsperspektiv,
även om det naturligtvis inverkar negativt på Elnäts intäkter.

Under 2015 har Karlshamn endast haft ett mindre antal
strömavbrott. Stormarna under hösten har enbart påverkat
vårt elnät i mindre omfattning.

Utbyte av felaktiga elmätare och terminaler på grund av
fabrikationsfel har fortsatt under året. Felet är att dessa slutar
fungera och därmed överförs inte mätdata. Detta drabbar
inte kunderna men kan orsaka att Karlshamn Energi inte kan
fakturera all leverans av el. Omfattningen är inte större än att
vi kan byta ut mätare successivt och planen är att byta alla
mätare under perioden från år 2017 till 2020.

Under året har vi installerat ett nytt fjärrövervakningssystem
för vårt elnät. Detta innebär att vi kan övervaka hela vårt elnät
centralt och manövrera vissa funktioner i våra ställverk. Och är
ett led i utvecklingen mot smarta elnät.

VÄRME OCH KYLA
Året har varit ovanligt varmt, 89 % av normalår. Ett resultat av
det är en minskad värmeförsäljning. Trots detta har spetspro -
duktion från AAK och egna fossileldade anläggningar använts
något mer än planerat. Anledningen är bland annat att Södra
Cell har haft ett längre underhållstopp under året.

Totalt hamnade värmeförsäljningen volymmässigt 1 % under
budget.

Anslutningstakten av nya kunder ligger på en lägre nivå än
vad vi har haft historiskt. Under året har 11 nya villakunder
anslutits.

För att bibehålla hög tillgänglighet i vårt fjärrvärmenät har
investeringar fortsatt i våra egna produktionsanläggningar för
att uppgradera och modernisera.

BREDBAN D
Affärsområdet Bredband har utvecklats vidare i en allt
snabbare takt. Vi har sett en tydlig efterfrågeökning både från
företags- och privatkunder.

Villautbyggnaden har fortsatt och vi har bl a färdigställt Ro -
senkällan och Korpadalen. Totalt har vi byggt infrastruktur till
närmare 1100 villor. Införsäljning har skett till bl a Norra Präst -
slätten, Dalgången, Kattkroken och Nötabråne och dessa
områden färdigställs under 2016.

Reglerna gällande stöd för bredbands-utbyggnad på lands -
bygden har fastställts. Vi har tagit en aktiv roll även i denna
del och har lämnat in ansökan om stöd för utbyggnad i
Mieådalen.

Karlshamn Energi erbjuder privatkunder anslutning via en
webbportal, ”Karlshamnsporten”. Där kan kunden själv välja
leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala tjänster.

Det är viktigt att vi får en infrastruktur som bygger på öppen -
het och fri konkurrens bland operatörer. Ökad konkurrens
skapar större utbud av tjänster, vilket i slutändan gynnar våra
kunder.

VÅRA AFFÄRSOM RÅD EN

B R E D B A N D

E L

F J Ä R R VÄ R M E
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TJÄN STER
Fakturering av förbrukningsavgifter för VA och Renhållning
görs som tidigare på uppdrag av Karlshamns kommun res -
pektive VMAB.

Vattenmätaravläsningarna görs i huvudsak som självavläs -
ning. Installationstjänsterna omfattar installation av fjärrvärme -
centraler och utförs till stor del med inhyrda entreprenörer.

Fastighetstjänsterna omfattar Färdig Värme, serviceavtal för
fjärrvärme, mätningstjänster och uthyrning av skylift. Färdig
Värme är en tilläggstjänst till fjärrvärmeleveransen och innebär
att Karlshamn Energi äger och driftar fastighetens fjärrvärme -
central. Närmare 130 större fastigheter omfattas numera av
denna tjänst.

Serviceavtalen är mycket populära och omfattar strax över
600 st fjärrvärmeanläggningar.

Vägbelysningsunderhåll är en entreprenad som görs i hela
Karlshamn på uppdrag av kommunen. Vägbelysningar byts
efter hand ut till mer energieffektiva armaturer.

ELHANDEL
Genom samarbetet med Skellefteå Kraft har Karlshamn En -
ergi tillgång till kvali cerad rådgivning och effektiva hjälpmedel
för prissättning och portföljförvaltning. På elhandelsområdet
är det små marginaler och det är av stor betydelse att vi strikt
följer den riskpolicy som gäller.

Elpriserna har under året fortsatt att sjunka. Svensk vind -
krafts-produktion slog nytt rekord och vattenkraftproduktio -
nen var också hög. Däremot var kärnkraftsproduktionen klart
lägre än föregående år. Priserna var de lägsta sedan 2001
och det genomsnittliga spotpriset i elområde 4 blev strax över
20 öre/kWh.

Vi kan glädjande konstatera att elhandeln, trots små margina -
ler, kunnat bidra med ett plusresultat även detta år.

Antalet elhandelskunder har legat ganska stabilt, och
andelen som tecknar om sina elavtal när dessa löper ut är
c:a 97%. För Karlshamn Energi koncernen är det viktigt att
elhandeln kan bära sin andel av gemensamma kostnader
för kundtjänst, debitering etc. Försäljningsvolymen var klart
högre än året innan, till följd av att leveranserna till Karlshamn
kommunkoncern startade. Avtalet för denna leverans, som
omfattar ca 38 GWh/år, blev klart under 2014.

ELPRODUKTI ON
Vindkraftverken med placering i Sölve och på Gunnön har
levererat bättre än budget och har producerat 10,7 GWh
respektive 4,0 GWh.

Låga priser på el och elcerti kat innebär dock att det ekono -
miska resultatet av produktionen blev sämre än budgeterat.

Vi har en solcellsanläggning på våra garagetak som levererar
ca 37 MWh per år. Elen används för eget behov i kontorsfast -
igheten samt till laddstolpar för elbilar.

Karlshamn Energi ser positivt på etablering av elproduktion
genom solceller. Vi har ett antal kunder, både privatpersoner
och företag, som är anslutna till elnätet. Karlshamn Energi
köper överskottet från dessa anläggningar.

Från och med den 3 december 2015 har ett av våra vindkraft -
verk leasats ut vilket innebär en fast inkomst per månad och
ingen riskexponering för volym och elpris.

” Serviceavtalen är
mycket populära och
omfattar strax över 600
fjärrvärmeanläggningar. ”
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ELNÄTSFRÅGOR  
Nya regler för en Nordisk slutkundsmarknad och ”En kontakt 
för kunden” är frågor som berör både elnätsföretagen och 
elhandlarna. Många mindre och lokala energiföretag är kritiska 
till förslaget om att frågor rörande elnätet skall hanteras och 
faktureras av ett elhandelsföretag som i de flesta fall inte har 
någon lokalkännedom. Förslaget bygger på EU-direktiv, men 
är dåligt förankrat i verkligheten. Frågan är också av sådan 
art att den splittrar energibranschen. Svenska Kraftnät och 
Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen 
att ta fram ett förslag på lösning under 2016. När och om ett 
införande kommer att ske är osäkert. 

Elkablarna i Karlshamn Energis nät är till stora delar 40-60 år 
gamla och planering finns för att byta kablar successivt för 
att fortsätta att upprätthålla god tillgänglighet i näten. Under 
2015 har vi påbörjat denna utbytesplan genom att ersätta en 
elkabel i centrala delarna av Karlshamn.

Framtidens elnät kommer troligen att innehålla mer lokal 
elproduktion i form av solceller och vindkraft mm. Under 

2015 togs ett beslut av regeringen kring skattereduktion som 
behandlar mikroproducenter av el. Detta kommer troligtvis att 
öka antalet solcellsinstallationer framöver.

Från och med 2016 börjar en ny regleringsperiod för elnäts-
verksamheten. Regleringen görs av Energimarknadsinspektio-
nen och styr vilken maximal intäktsram elnätsföretaget får ta 
ut i form av avgifter. Det är olyckligt att myndigheterna ändrar 
beräkningsmetod varje ny period. Det vore bra med en mer 
långsiktighet i och med att det berör verksamheter som i sig 
är mycket långsiktigt och behöver stabila spelregler. I den nya 
regleringen kommer intäktsramen att baseras på vilken ålder 
som elnätet har.

Energimarknadsinspektionen har tagit ett beslut att om att 
minska intäktsramen för Karlshamn Energi under perioden 
2016-2020. Denna sänkning innebär inte någon förändring 
av vår prisstrategi i och med att vi har haft god marginal till 
tidigare intäktsram.  Karlshamn Energis elnätspriser är väldigt 
konkurrenskraftiga jämfört med många andra elnätsföretag. 

FRAMTIDSFRÅGOR
VI SATSAR PÅ  
HÅLLBAR   
ENERGIFÖR-
SÖRJNING
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VÄRMEMARKN ADEN
Karlshamn Energi kommer under inledningen av år 2016 ta
ställning till om vi ska gå med i Prisdialogen för fjärrvärme
med start 2017. Prisdialogen har tagits fram gemensamt
av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Syftet med
prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma
en förutsägbar, rimlig och stabil prisändring samt att öka för -
troendet för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Här ingår
transparens i prissättning och prisutveckling.

Södra Cell har planer på att investera i en ny indunstning som
kommer att möjliggöra ökade leveranser av värme från 2018
och framåt. För att ta emot större volymer behöver Karlshamn
Energi förstärka och ta bort askhalsar i vårt fjärrvärmenät.

BREDBANDSFRÅGOR
I de nationella målen för bredbands-utbyggnad anges att 90
% av alla fastigheter skall ha bredband med 100 Mb/s senast
2020. Trådlöst bredband kommer inte med dagens teknik att
klara dessa krav och därför behövs ber i stor omfattning.

Karlshamn Energi har tagit fasta på kommunens bredbands -
strategi och arbetar aktivt med bredbands-utbyggnad på
många olika sätt. Karlshamn Energi arbetar för att skapa
konkurrens i öppna nät och engagerar sig i berutbyggnad till
hela kommunen.

Karlshamn Energi kan göra mycket samordningsvinster ge -
nom samförläggning av bernäten med elnät och fjärrvärme,
gemensamma dokumentationssystem, gemensam personal
för beredskap, kabelvisning mm. Karlshamn Energi samarbe -
tar med Affärsverken i Karlskrona som kommunikationsope -
ratör och med Ronneby Miljö & Teknik AB i utvecklings- och
driftsfrågor. Genom att utveckla samarbetet med övriga
kommuner i regionen kan kostnadseffektiva tjänster utvecklas
till nytta för kunder och regionen.

Bredbandsaffären bygger på volym och det är viktigt att ha
låga kostnader för att kunna leverera konkurrenskraftiga priser
till kund. För att lyckas måste vi därför fokusera på att vara
kostnadseffektiva vad det gäller grävkostnader, återställnings -
kostnader, brering och installation.

ELHANDEL OCH ELPRODU KTI ON
Elpriserna ser ut att fortsättningsvis ligga på en låg nivå som
innebär att det är svårt att få lönsamhet i ny och be ntlig
elproduktion. Höjda kvotplikter på elcerti kat och den förtida
avvecklingen av vissa kärnkraftreaktorer kan påverka priserna
uppåt. Det allt mer ökande intresset för mikroproduktion hos
kunden själv, inte minst genom solceller, kommer ställa krav
på nya prismodeller och även skapa nya möjligheter.

Karlshamn Energi
har tagit fasta

på kommunens
bredbands-
strategi och

arbetar aktivt
med bredbands-

utbyggnad på
många olika sätt.

B R E D B A N D

1 000
M BI T
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LEDNI NGSSYSTEM
Karlshamn Energi har ett gemensamt ledningssystem för mil -
jöledning, kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Miljölednings och kvalitetsledningssystemen är certi erade
enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001. Kraven enligt
dessa standarder stödjer arbetet med ständiga förbättringar.
Alla styrande och redovisande dokument lagras digitalt och
dokumenthanteringssystemet är ett viktigt hjälpmedel för att
kunna arbeta effektivt med ledningssystemet.

Ledningens genomgång görs en gång per år. Då gör ledning -
en en systematisk genomgång av olika krav som ställs på
ledningssystemet utifrån standardens krav och företagets mil -
jöpolicy och kvalitetspolicy. Vid denna genomgång fastställs
också nya kvalitetsmål och miljömål. Ledningens genomgång
för arbetsmiljö sker vid ett separat tillfälle.

Intern revision genomförs fyra gånger per år. Då granskas
företagets processer och rutiner av en grupp på tre perso -
ner. Internrevisionen har en självständig ställning och utgör
en viktig funktion för att förbättra och ifrågasätta rutiner
och efterlevnaden av dessa. Under det gångna året har
Internrevisionen producerat 6 avvikelser, 21 noteringar och
3 förbättringsförslag. Uppföljningsrevision från det externa
revisionsföretaget AAA Certi cation AB görs en gång per år.
Revisionen brukar utmynna i några avvikelser men med ett
positivt sammanfattande omdöme, så även för 2015.

MI LJÖVÄRDERI N G AV FJÄRRVÄRME OCH EL
Svensk Fjärrvärme ger ut sammanställningar av miljövärden
för jämförelse med andra fjärrvärmeföretag och Karlshamn
Energi placerar sig därvid bland de bättre.

Karlshamn Energi säljer endast ”grön el” och det nns ur -
sprungsgarantier som innebär att el som säljs har producerats
med förnybar elproduktion.

U TSLÄPPSRÄTTER
En andra provperiod för handel med utsläppsrätter EU ETS
har nu genomförts (2008-2012). Utsläppsrätterna sätter ett
tak för hur mycket koldioxid som får släppas ut från den
”handlande sektorn”. Priserna på utsläppsrätter har varit fort -
satt låga under 2015. Priset har legat på ca 50 kr/ton.

År 2015 var tredje året på en ny handelsperiod. Karlshamn
Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter mot -
svarande en viss procentandel av vad som historiskt behövts.
Om behov nns så köps resterande del in från marknadsak -
törer. Andelen utsläppsrätter som erhålls kostnadsfritt minskar
år från år

MI LJÖ RED OVI SNI N G
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ELCERTI FI KAT
Det svenska elcerti katsystemet har inneburit en kraftig stimu -
lans till ökad elproduktion med biobränslebaserad kraftvärme,
vindkraft och småskalig vattenkraft. Systemet har från och
med 2012 utökats till att vara en gemensam svensk/norsk
elcerti katmarknad.

Kvotplikten, dvs den andel av elanvändningen som skall
motsvaras av elcerti kat, var 14,3% under 2015. Systemet är
konstruerat för att stimulera utbyggnad av förnybar elproduk -
tion fram till 2020. Eftersom elcerti katen tilldelas för en period
av 15 år kommer systemet att avvecklas efter 2035, såvida
man inte politiskt beslutar om en fortsättning. Elcerti katen
medförde, när de infördes, en kraftig stimulans för förnybar
elproduktion. Med certi katpriser på 30 öre/kWh och relativt
höga elpriser var det lönsamt att bygga förnybar elproduktion.
Därefter har priserna på elcerti kat sjunkit och gett sämre
lönsamhet för förnybar elproduktion. Priserna har under 2015
legat på ca 16 öre/kWh.

ELENERGI OCH U RSPRU NGSGARANTI ER
Karlshamn Energi Elförsäljning köper elenergi från Skellefteå
Kraft. En mindre del utgörs av egenproducerad vindkraft och
el från solceller samt lokalt producerad vattenkraft. Skellefteå
Kraft är också balansansvarig. All elleverans är ursprungs -
märkt och utgörs av s.k. ”Grön el”.

VÄRME
Fjärrvärmeleveranser från Karlshamn Energi är såsom tidigare
miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens ”Bra Miljö -
val”. Samarbetet med Södra Cell Mörrum och AAK om leve -
ranser av biobaserad fjärrvärme fortsätter. Under Södra Cells
underhållsstopp och vid kyla behöver vi spetsa med AAK eller
egna fossileldade anläggningar. För att minska värmeproduk -
tion från fossilt bränsle utvecklar vi ständigt styrningen
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av fjärrvärmenätet. Smart styrning från NODA är installerade
i ca 90 fastigheter som kan styra bort spetsprduktion under
kortare tider.

Ett kvalitetsmål som satts upp i ledningssystemet är att mins -
ka fjärrvärmeförlusterna långsiktigt. Under 2015 var dessa
förluster 13,0 %. (jmf 2014 – 13,35%).

Karlshamn Energi driver ett antal närvärmeanläggningar. I
Mörrum nns också en pelletseldad anläggning vid Fors -
backa. I Hällaryd nns ett närvärmenät som försörjs från en
pelletseldad panna vid Hällaryds skola. Fastbränsleanlägg -
ningar kräver mer tillsyn och underhåll än oljeeldade anlägg -
ningar men endast små mängder olja har behövt tillgripas
som reservbränsle.

MI LJÖPÅVERKAN
Denna rapport är endast övergripande. En mer ingående
redovisning görs i den övervakningsrapport som årligen tas
fram inom ramen för miljöledningssystemet.

U TSLÄPP TI LL LU FT
Utsläppen till luft beror huvudsakligen på förbränning av eld -
ningsolja och gasol för spets och reservproduktion som stått
för 4,2 % (jmf 2014 – 4,4 %) av värmeproduktionen. Under
2015 har koldioxidutsläppen från verksamheten legat på 13,5
g/kWh, vilket är en minskning jämfört med föregående år.
Trots Södra Cells leveransproblem i slutet av året har vi mins -
kat koldioxidutsläppen tack vare större leveranser från AAK.
Värmeleveranserna därifrån står för 6,8% (jmf 2014 5,5 %) av
värmeproduktionen. Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid
och stoft har legat kvar på ungefär samma nivå som tidigare år.

U TSLÄPP TI LL M ARK OCH VATTEN
Sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten från
renspolning av pannor går till kommunens reningsverk. Utöver
visst läckage av fjärrvärmevatten förekommer vid normal drift
inte några utsläpp till mark eller vatten, och under 2015 har
det inte förkommit några utsläpp av oljor eller kemikalier.

Vid arbeten på fjärrvärmesystemet sker avtappning av varmt
fjärrvärmevatten som via dagvattenledningar släpps direkt till
recipienten. I fjärrvärmesystemet förekommer också ett visst
läckage av fjärrvärmevatten från packboxar för pumpar och
ventiler samt vid skador och korrosionsangrepp på ledningar.
Påfyllning av fjärrvärmevatten, inklusive påfyllning för nya led -
ningar, har under året legat på nivån ca 2000 m3, vilket är en
ökning från föregående år. Fjärrvärmevattnet innehåller ytterst
små mängder av kemikalier och anses ofarligt att släppa ut i
naturen.

Kylanläggningen på Östra Piren använder havsvatten som
kylning och varmare vatten återförs till havet. Kylanläggningen
har fungerat bra men kräver en del tillsyn och åtgärder för att
förhindra försmutsning och påväxt.

Gamla elkablar innehåller olja och har en blymantel. Detta kan
på sikt orsaka miljöproblem. Rutiner nns därför för ändför -
slutning av kablarna så att olja förhindras att läcka ut i marken
och att vi dokumenterar var urdrifttagna kablar nns. Nya
kablar förläggs normalt inte på samma ställe där de gamla
kablarna ligger. Vår policy är att där det är möjligt grävs gamla
kablar upp.
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AVFALL
I avfallsstationen källsorteras avfallet så långt som möjligt. Det
avfall som inte materialåtervinns går via Västblekinge Miljö AB
huvudsakligen till energiåtervinning, totalt 19,6 ton (jmf 23,6
ton år 2014.)

Huvuddelen av det avfall som skickas till deponi består av
aska från pelletsförbränning.

Schaktmassor lagras utanför lagergården vid Karlshamn En -
ergi. Tillstånd för mellanlagring nns. Massupplaget vid Karls -
hamn Energi är avskärmat med vallar och skyddsplanteringar.

BU LLER
Hetvattencentralen i Stilleryd och övriga panncentraler har så
vitt är känt inte orsakat något störande buller till omgivningen
under år 2015.

Visst buller uppstår vid lossning av pellets, men det görs på
ett sätt som är accepterat av de närboende.

Ljudnivån från vindkraftverken på Gunnön och Sölve är upp -
mätta och bedöms enligt beräkningar ligga under 40 dB om
man tar hänsyn till det bakgrundsbuller och avstånd.

Buller förekommer också vid anläggningsarbeten. Dessa
utförs normalt under dagtid och några klagomål på buller har
inte förekommit. Buller är i första hand en arbetsmiljöfråga.

MI LJÖPROJEKT
Miljöprojekt är sådana projekt som resulterar i minskad miljö -
belastning, effektivare användning av energin eller ökning av
andel förnybar energi. Karlshamn Energi är starkt engagerad i
alla dessa typer av projekt.

Utbyggnad av fjärrvärme leder till minskad miljöbelastning,
framförallt minskning av CO2-utsläppen. Fjärrvärmeutbyggna -
der har under året gjorts till 11 fastigheter.

Energieffektivisering omfattar både stora och små projekt.
Systemeffektivisering av det egna fjärrvärmenätet är högt
prioriterat. Ett mål med systemeffektivisering är att utveckla
fjärrvärmesystemet till att arbeta med lägre temperatur,
såväl i framledning som i returledning. Målet är att inom de
närmsta åren arbeta för att närma oss 95°/40°C. För att nå
40°C i returledningen krävs åtgärder i kundanläggningar och
här har Karlshamn Energi valt att göra det tillsammans med
fastighetsägarna. När det gäller reduktion av framlednings -
temperaturen handlar det mer om att göra förändringar i
fjärrvärmenätet genom att bygga bort askhalsar och förbättra
pumpningen. Genom att sänka temperaturen, både i fram
och returledning, uppstår också stora vinster i producentledet
genom att mer restvärme kan användas.

Karlshamn Energi hade under 2015 ca 12 % av elförsälj -
ningen baserad på egenproducerad el, huvudsakligen från
vindkraft.

Solcellsanläggningen producerade ca 34 MWh (16 MWh fg. år)
under 2015. Elen från solcellerna används i först hand till elför -
brukning i Karlshamn Energis kontorslokaler och laddstolpe.

Under 2015 har vi gjort ytterligare satsningar för att hållbart
samhälle genom att sätta upp en ytterligare laddstolpe för el -
bilar. Karlshamn Energi kommer även succesivt att byta äldre
bilar mot gas och elbilar för minskad miljöbelastning.
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Styrelsen och verkställande direktören för
Karlshamn Energi AB, org nr 556223-8849

får härmed avge Årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret

1 januari – 31 december 201 5
bolagets 33: e verksamhetsår
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Karlshamn Energi AB, organisationsnummer 556223-
8849, bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer 
556527-9345, en koncern för vilken denna årsredovisning 
upprättas. Karlshamn Energi AB ägs till 100 % av mo-
derbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, organisations-
nummer 556427-2382, som i sin tur ägs av Karlshamns 
kommun.

VERKSAMHET
Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområde-
na elnät, värme, bredband och tjänster, medan elproduktion 
och elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elför-
säljning AB. Ägardirektiven reglerar för bolaget viktiga frågor, 
bl.a. ägarens krav på avkastning och soliditet. Företagets 
vision är att vara det starkaste varumärket och det naturliga 
valet när hushåll och företag i regionen väljer energi och bred-
bandslösningar.  Affärsidén är att vi skall skapa prisvärda och 
kundnära lösningar för energi och bredband, med stark fokus 
på hållbarhet och lokala samarbeten.

All personal är anställd i Karlshamn Energi AB, och dotter-
bolaget tillförsäkras genom avtal kompetens och resurser för 
att driva sin verksamhet. Koncernens produkter och tjänster 
marknadsförs med det gemensamma varumärket ”Karlshamn 
Energi”. 

Riskbedömningar görs på ett systematiskt sätt. Riskerna 
indelas i fem kategorier: personalrisker, verksamhetsrisker, 
miljörisker, IT-säkerhet och affärsrisker. Störst ekonomisk risk 
bedöms uteblivna leveranser från Södra Cell Mörrum utgöra. 
Åtgärder vidtas mot de risker som bedöms vara onödigt 
höga.

Medelantalet anställda har varit 39 st varav 8 st kvinnor. 
Sjukfrånvaron har varit 2,2 %.

Tillgängligheten i elnätet har varit god, förutom några få 
mindre avbrott. Inmatningen i elnätet slutade på 104 GWh. El-
nätsförlusterna var i stort oförändrade 3,45 %. Elnätspriserna 
höjdes med i genomsnitt 2,0 % för att främst kompensera för 
ökat investeringsbehov. Totala investeringar i elnätsverksam-
heten var 3,7 mnkr. 

Värmeproduktionen var 191 GWh, värmeförsäljningen sluta-
de på 166 GWh. Under vissa tider, främst under Södra Cells 
underhållsstopp, har spets- och reservproduktion från AAK 
och i egna fossileldade anläggningar behövt användas. AAKs 
leverans baseras på biobränslen. Södra Cell Mörrum har leve-
rerat 169 GWh, vilket utgör 89 % av värmeproduktionen. För 

spets- och reservproduktion har AAK stått för 13 GWh och 
egna fossileldade anläggningar för 8,0 GWh. Produktionen 
med pellets uppgår till 1,4 GWh. Nätförluster inklusive mät-
förluster för fjärrvärmen har legat på 13,0 %. Prishöjningarna 
var 4 %. Leveranser av kyla var c:a 0,3 GWh. Investeringar i 
värme och kyla var totalt 10,0 mnkr.

Affärsområdet Bredband har utvecklats vidare i en allt 
snabbare takt. Vi har sett en tydlig ökning av efterfrågan både 
från företags- och privatkunder.  Villautbyggnaden har fortsatt 
och vi har bl a färdigställt Rosenkällan och Korpadalen. Totalt 
har vi byggt infrastruktur till närmare 1100 villor. Införsäljning 
har skett till bl a Norra Prästslätten, Dalgången, Kattkroken 
och Nötabråne. Dessa områden färdigställs under 2016. Reg-
lerna för stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden har 
blivit fastställda. Vi har tagit en aktiv roll även i denna del och 
har lämnat in ansökan om stöd för utbyggnad i Mieådalen.  
Investeringar i bredbandsverksamheten var totalt 20,4 mnkr. 
Liksom tidigare har Karlshamn Energi skött debitering av VA 
åt Karlshamns kommun och debitering av renhållningsavgifter 
på uppdrag av VMAB. 

Tjänsten Färdig Värme är en fastighetstjänst som levereras 
till 124 stora fjärrvärmecentraler. Serviceavtal för fjärrvärme-
kunder omfattar c:a 600 anläggningar. Underhåll och nyan-
läggning av vägbelysningar har gjorts på entreprenad i hela 
Karlshamns kommun. Totalt omsätter tjänster och entrepre-
nader 11,5 mnkr.

Elförsäljningen låg på 121 GWh. Antalet elkunder har varit 
på samma nivå jämfört med tidigare år, förutom kommunkon-
cernen vilka har tillkommit under 2015. El och elcertifikat köps 
in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att elhandeln 
bedrivs med begränsade risker. Fysisk och finansiell elhandel 
går genom Skellefteå Kraft. El som säljs är miljömärkt och 
omfattas av ursprungsgarantier. Elhandeln uppvisar ett resul-
tat på 0,6 mnkr. 

Vindkraftverken med placering i Sölve och Gunnön har leve-
rerat något bättre än budget och har producerat 10,7 GWh 
respektive 4,0 GWh. Framtida prognostiserade elpriser visar 
på ett fortsatt relativt lågt elpris under överskådlig framtid. 
Detta innebär att framtida intjänandeförmåga för vindkraft-
verken har minskat. På grund av detta görs en nedskrivning 
av anläggningsvärdet för våra vindkraftverk i Sölve och 
Gunnön med totalt 14 mnkr i dotterbolagets bokslut. Ned-
skrivningen stöds också av att det idag går att köpa vindkraft 
till en lägre kostnad än för några år sedan. Översyn av bokfört 
värde på vindkraft-verk görs av många energibolag i Sverige 
idag.  Från och med den 3 december 2015 har ett av våra 
vindkraftverk leasats ut vilket innebär en fast inkomst per 
månad och ingen riskexponering för volym och elpris.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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MI LJÖPÅVERKAN
Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en an -
läggning bestående av en 25 MW oljeeldad panna i Stilleryd
för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Miljörapport
lämnas årligen till Länsstyrelsen. I fjärrvärmenätet nns därut -
över fem oljeeldade panncentraler samt en gasoleldad panna
mindre än 10 MW. Dessa används endast för topp- och re -
servproduktion av fjärrvärme. De fossileldade anläggningarna
har tillsammans under året stått för 4,0 % av den samlade
värmeproduktionen. I Hällaryd nns en anmälningspliktig
panncentral för värmeproduktion med pellets och olja. På
Östra Piren nns en kylanläggning som har vattendom för att
använda havsvatten för frikyla.

I dotterbolaget nns en vindkraftgrupp om 3x0,66 MW
på Gunnön och en vindkraftgrupp om 2x2 MW i Sölve.
Anläggningarna är anmälningspliktiga och tillsynen sköts av
Miljöförbundet Blekinge Väst. Några onormala störningar från
anläggningarna har inte förekommit.

Karlshamn Energi har tillstånd för utsläpp av koldioxid och
ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. Karlshamn
Energi har tillstånd för utsläpp av koldioxid och kommer att
tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2020 enligt
preliminärt tilldelningsbeslut.

Miljöledningssystemet är certi erat enligt ISO 14001:2004.
Företagets processer och rutiner hanteras i ett gemensamt
ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn
Energi är även certi erade enligt kvalitetsledningsstandarden
ISO 9001:2008.

RESULTAT OCH PROGNOS
Moderbolagets resultat efter nansiella poster är ca 12,4 mnkr,
och dotterbolagets resultat är ca -14,7 mnkr. Koncernens
resultat är -2,3 mnkr. Resultatet i dottern påverkas av en
engångseffekt genom nedskrivning av anläggningsvärde av
vindkraftverk i Sölve och Gunnön med 14 mnkr.

Koncernbidrag lämnas till Stadsvapnet i Karlshamn AB med
3,55 mnkr. Avkastning på totalt kapital blir 0,7 % och soliditeten
oförändrad 29 %.

För 2016 är koncernens budgeterade resultat 12,1 mnkr.
Budgeterade investeringar är 57,5 mnkr.

VI N STDI SPOSI TI ON
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande
stående förlustmedel -739 tkr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -739 tkr
Summa -739 tkr

Av koncernens fria egna kapital görs ingen avsättning till
bundna reserver.

VIKTIGA NYCKELTAL FÖR KONCERNEN:

2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning exkl. punktskatter, mnkr 204 180 191 207
Resultat efter nansiella poster, mnkr -2,3 -3,4 12,1 15,0
Balansomslutning, mnkr 398 410 418 420
Soliditet, % 29 29 31 36
Avkastning på totalt kapital, % 0,7 0,5 4,7 5,0

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt
kapital = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande till balansomslutningen.
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 RESULTATRÄKNING – KONCERNEN      
   

BELOPP I TKR NOT 2015 2014

Nettoomsättning 2 231 087 203 487

Punktskatter  -34 655 -23 310

Aktiverat arbete för egen räkning  4 797 4 810

Övriga rörelseintäkter 3 2 535 3 065

       
  203 764 188 052

RÖRELSENS KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter  -100 263 -91 695

Övriga externa kostnader  -20 758 -24 048

Personalkostnader 4 -28 981 -27 418

Av- och nedskrivningar av materiella och        
immateriella anläggningstillgångar  -51 256 -43 087

Rörelseresultat 5 2 506 1 804

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 108 141

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -4 922 -5 336

Resultat efter finansiella poster  -2 308 -3 391

       
BOKSLUTSDISPOSITIONER 

Koncernbidrag, lämnade  -3 550 -10 138

Resultat före skatt  -5 858 -13 529

Skatt på årets resultat 8 1257 2 974

ÅRETS RESULTAT  -4 601 -10 555
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B ALAN SRÄKNI N G – KON CERN E N

BELOPP I TKR NOT 2015-12-31 2014-12-31

TI LLGÅNGAR

ANLÄGGNI NGSTI LLGÅN GAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 1 721 2 474

1 721 2 474

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 14 581 14 030

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 48 343 63 558

Inventarier, verktyg och installationer 12 244 726 257 928

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 13 18 008 4 516

325 658 340 032

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 15 15

15 15

Summa anläggningstillgångar 327 394 342 521

OM SÄTTNI N GSTI LLGÅN GAR

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 3 582 4 164

3 582 4 164

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 081 16 245

Fordringar hos koncernföretag 6 541 5 996

Aktuell skattefordran 847 713

Immateriella omsättningstillgångar 3 871 4 274

Övriga fordringar 9 385 7 414

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 100 28 868

62 825 63 510

Kassa och bank
Kassa och bank 4 651 1

4 651 1

Summa omsättningstillgångar 71 058 67 675

SUM MA TI LLGÅN GAR 398 452 410 196
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN     
    

BELOPP I TKR NOT 2015-12-31 2014-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital 19   

Aktiekapital      
  12 000 12 000

Bundna reserver  104 717 109 334

Fria reserver  4 047 9 984

Årets resultat  -4 601 -10 555

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare  116 163 120 763

 

Summa eget kapital  116 163 120 763

     
 

AVSÄTTNINGAR      
Uppskjuten skatteskuld 16 28 385 29 688

      
  28 305 29 688

 

Långfristiga skulder 20 

Övriga skulder till kreditinstitut  193 000 186 000

      
  193 000 186 000

Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  3 000 4 000

Checkräkningskredit  4 675 14 038

Förskott från kunder  4 4

Leverantörsskulder  30 202 26 521

Skulder till koncernföretag  3 571 10 138

Övriga skulder  13 641 12 482

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 5 811 6 562

      
  60 904 73 745

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  398 452 410 196

      
    

STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
ANSVARSFÖRBINDELSER – KONCERNEN

BELOPP I TKR  2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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KASSAFLÖD E SAN ALYS – KON CE RN EN

BELOPP I TKR N OT 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMH ETEN

Resultat efter nansiella poster 22 -2 308 -3 391

Justering för poster som inte ingår
i kassa ödet 50 995 43 087

48 687 39 696

Betald inkomstskatt -179 -112

Kassa öde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 48 508 39 584

Kassa öde från förändringar i
rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 582 3 038

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 819 -4 070

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -2 478 -4 796

Kassa öde från den löpande verksamheten 47 431 33 756

I N VESTERI NGSVERKSAMH ETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 867 -34 275

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –

Kassa öde från investeringsverksamheten -35 867 -34 275

FI NANSI ERI NGSVERKSAMH ETEN
Upptagna lån -3 363 10 657

Lämnade koncernbidrag -3 550 -10 138

Kassa öde från nansieringsverksamheten -6 913 519

Årets kassa öde 4 651 –

Likvida medel vid årets början – 1

Likvida medel vid årets slut 23 4 651 1
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAGET        
 

BELOPP I TKR NOT 2015 2014

      
Nettoomsättning 2 153 383 146 356

Aktiverat arbete för egen räkning  4 797 4 810

Övriga rörelseintäkter 3 397 505

      
  158 577 151 671

RÖRELSENS KOSTNADER     

Råvaror och förnödenheter      
  -60 501 -62 155

Övriga externa kostnader  -19 165 -22 370

Personalkostnader 4 -28 981 -27 418

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -34 203 -25 241

Rörelseresultat 5 15 727 14 487

      
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER         

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 95 140

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -3 405 -3 613

Resultat efter finansiella poster  12 417 11 014

      
Koncernbidrag, lämnade  -17 550 -24 138

Bokslutsdispositioner, övriga  5 182 13 128

Resultat före skatt  49 4

      
Skatt på årets resultat 8 -45 -3

 

ÅRETS RESULTAT  3 1
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B ALAN SRÄKNI N G – M OD ERFÖRE TAGET

BELOPP I TKR NOT 2015-12-31 2014-12-31

TI LLGÅNGAR

ANLÄGGNI NGSTI LLGÅN GAR

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 1 721 2 474

1 721 2 474

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 14 581 14 030

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 19 856 18 018

Inventarier, verktyg och installationer 12 244 726 257 928

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 13 18 008 4 516

297 172 294 492

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 250 250

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 15 15

265 265

Summa anläggningstillgångar 299 158 297 231

OM SÄTTNI N GSTI LLGÅN GAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 3 582 4 164

3 582 4 164

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 081 16 245

Fordringar hos koncernföretag 6 541 5 996

Aktuell skattefordran 847 713

Immateriella omsättningstillgångar 17 123 169

Övriga fordringar 9 311 7 196

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 20 706 22 781

51 609 53 100

Kassa och bank
Kassa och bank 4 651 1

1

Summa omsättningstillgångar 59 842 57 265

SUM MA TI LLGÅN GAR 359 000 354 496
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET     
    

BELOPP I TKR NOT 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
EGET KAPITAL 19   

Bundet eget kapital      
Aktiekapital (1200 aktier)  12 000 12 000

Reservfond  2 400 2 400

      
  14 400 14 400

Fritt eget kapital      
Balanserat resultat       
  -742 -743

Årets resultat  3 1

      
  -739 -742

      
  13 661 13 658

Obeskattade reserver      
Ackumulerade överavskrivningar      
  124 064 129 246

      
  124 064 142 374

Långfristiga skulder 20   

Övriga skulder till kreditinstitut      
  145 000 135 000

      
  145 000 135 000

Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit  – 10 363

Förskott från kunder  4 4

Leverantörsskulder  25 693 22 216

Skulder till koncernföretag  37 405 29 987

Övriga skulder  8 696 8 656

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 21 4 476 5 366

      
  76 274 76 592

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  359 000 354 496

STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER – MODERFÖRETAGET   
 
BELOPP I TKR      2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  4 642 3 560

 
Karlshamn Energi AB har för sitt dotterbolag Karlshamn Energi Elförsäljning AB garanterat dotter- 
bolagets samtliga förpliktelser gentemot Skellefteå Kraft AB avseende elleveranser mm.    
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KASSAFLÖD E SAN ALYS – M OD ERFÖRETAGE T

BELOPP I TKR 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter nansiella poster 22 12 417 11 014

Justering för poster som inte ingår
i kassa ödet 33 941 25 241

46 358 36 255

Betald inkomstskatt -179 -112

Kassa öde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 46 179 36 143

Kassa öde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 582 3 037

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 625 -4 023

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 10 045 9 122

Kassa öde från den löpande verksamheten 58 431 44 279

I N VESTERI NGSVERKSAMH ETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 867 34 275

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 –

Kassa öde från investeringsverksamheten -35 868 -34 275

FI NANSI ERI NGSVERKSAMH ETEN

Amortering av lån -10 363 10 363

Upptagna lån 10 000 10 363

Lämnade koncernbidrag -17 550 -24 138

Kassa öde från nansieringsverksamheten -17 913 -13 775

Årets kassa öde 4 650 -3 771

Likvida medel vid årets början 1 3 772

Likvida medel vid årets slut 23 4 651 1

-�339�-



24 ÅRSREDOVISNING 2015

NOTER      
   

Belopp i tkr om inget annat anges      
   

NOT 1       REDOVISNINGSPRINCIPER      
 

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också  enligt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning  (K3).  Moderföretaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges  nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i mo-
derföretaget”.      
 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges  nedan.   
     

Bedömningar och uppskattningar 

Följande bedömningar har betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen för koncernen. Utifrån en mar-
kandsvärdering och beräknade framtida kassaflöden har styrelsen för Karlshamn Energi  Elförsäljning AB beslutat göra 
en nedskrivning med 14 mnkr på värdet för vindkraftverk i Sölve.     
    

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      

Elcertifikat och utsläppsrätter      
Bolaget redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat och utsläppsrätter som immateriella tillgångar. Värdering av 
tilldelning har gjorts till vid tilldelningen aktuellt marknadspris och förvärvade elcertifikat  har värderats till avtalat pris. 
Innehavet av dessa tillgångar betraktas som kortfristig och har härmed  klassificerats som en omsättningstillgång. 
      
Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som  kostnad i resultat- 
räkningen.      
   

  Nyttjandeperiod  

Förvärvade immateriella tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar  5–10 år

      
 Tillgångar, som skrivs av på 10 år är inköpt koncessionsområde för elnätsverksamheten och  investeringar hos  
samarbetspartner, där vi inte äger anläggningarna, men har  avtal, som garanterar  verksamheten under minst 10 år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade  avskrivningar och  
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter,  som är direkt hänförliga till förvärvet. 
      
Avskrivningar      
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den  förväntade förbruk-
ningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas  som kostnad i resultaträkningen.  
      
 Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.    
     

  Nyttjandeperiod  

Förrådsbyggnad  20 år

Övriga byggnader  50 år

Markanläggning  20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar  15–20 år

Inventarier, verktyg och installationer  5–20 år
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LEASI NG

Alla leasingavtal har klassi cerats som nansiella eller operationella leasingavtal. Ett nansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal
är ett leasingavtal som inte är ett nansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal

Inga avtal klassi ceras som nansiella eftersom de motsvarar förhållandevis små värden.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

VARU LAGER
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk be -
aktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för
inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

FI NANSI ELLA TI LLGÅNGAR OCH SKU LDER
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11. Finansiella instrument värderade utifrån anskaff -
ningsvärdet i BFNAR 2012:1.

Värdering av nansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsut -
gifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

ERSÄTTNI N GAR TI LL AN STÄLLDA
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassi cering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassi ceras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- företag, och har
inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter
avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. Endast avgifts -
bestämda planer nns.

SKATT

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomst -
skatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redo -
visade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärde- beräknats. I koncernbalans -
räkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
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INTÄKTER
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning  redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att  erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
 Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:     
    

• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt  
kommer att tillfalla företaget,

• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

• Företaget har överfört de väsenliga riskerna och fördelarna som är förknippade  
med varornas ägande till köparen,

• Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som  
vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över  
de sålda varorna, samt         

•  De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen  
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.        
 

Intäktsredovisning för elleveranser         
 Elnätskunder och elhandelskunder inom elnätsområdet faktureras med månadsvisa mätavläsningar som grund. 
Utgångspunkten för intäktsredovisningen är för elnätsverksamheten den energimängd som mätts hoskunderna.  
För elhandelsverksamheten fås såld energimängd fram enligt regelverket för avräkningar  mellan elhandelsföretagen.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning   
 Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och  material levereras eller 
förbrukas.       
   

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris     
 Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångs-
punkt från färdigställandegraden på balansdagen.      
      
  

KONCERNREDOVISNING     
 

Dotterföretag      

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-talet eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och 
med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av en-
hetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i 
sin helhet även för delägda dotterföretag.    

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgång-
ar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt 
hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med 
några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minori-
tets-intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten in-
kluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.        
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REDOVI SNI N GSPRI N CI PER I MODERFÖRETAGET

Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.

Koncernbidrag

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

N OT 2 NETTOOMSÄTTNI NG PER RÖRELSEGREN

2015 2014

KON CERN EN
Nettoomsättning per rörelsegren

Elnät 31 901 31 461

Elhandel och elproduktion 77 799 60 307

Värme och kyla 93 941 92 024

Bredband 12 959 5 917

Tjänster och övrigt 14 487 13 778

231 087 203 487

2015 2014

MODERFÖRETAGET
Nettoomsättning per rörelsegren

Elnät 31 901 31 462

Värme och kyla 93 941 92 024

Bredband 12 959 5 917

Tjänster och övrigt 14 582 16 953

153 383 146 356

I nettomsättningen för elhandel ingår punktskatter (energiskatt) med 34 655 tkr (f å 23 310 tkr).
N OT 3 ÖVRI GA RÖRELSEI N TÄKTER
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NOT 3  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

        

NOT 4   ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN  
  TILL STYRELSE OCH  REVISORER     
  

Medelantalet anställda  varav  varav 
 2015 män 2014 män 

MODERFÖRETAGET        
Sverige 39 78% 39 78% 

Totalt i moderföretaget 39 0% 39 0% 

        
DOTTERFÖRETAG        
Sverige – 0% – 0% 

Totalt i dotterföretag – 0% – 0% 

        
Koncernen totalt 39 78% 39 78% 

        
 

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar      
   

  2015-12-31  2014-12-31

  Andel kvinnor  Andel kvinnor

        
MODERFÖRETAGET       
 

Styrelsen  18%  14%

Övriga ledande befattningshavare  17%  0%

Koncernen totalt

Styrelsen  18%  14%

Övriga ledande befattningshavare  17%  0%

       

Elcertifikat har tilldelats för elproduktionen i våra vindkraftverk i Karlshamn Energi Elförsälj- 
ning AB. Tilldelningen har 2015 varit 9 456 (f å 14 416) certifikat, som värderats till värdet 
vid tildelningen. Det genomsnittliga värdet per tilldelat certifikat är 151 (f å 177) kr. För vår 
fjärrvärmeproduktion har vi 2015 tilldelats 1037 st (f å 1163 st) utsläppsrätter till ett värde 
av 50 kr/st. 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2015 2014

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

MODERFÖRETAGET 19 211 8 839 18 169 8 473
(varav pensionskostnad) 1) (3 045) 1) (2 845)

DOTTERFÖRETAG – – – –
(varav pensionskostnad) (–) (–)

Koncernen totalt 19 211 8 839 18 169 8 473
(varav pensionskostnad) 2) (2 845) 2) (2 845)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 303 tkr (f.å. 291 tkr) företagets ledning avseende
1 (1) personer.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 303 tkr (f.å. 291 tkr) företagets ledning avseende.
1 (1) personer.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. . och övriga anställda

2015 2014

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

MODERFÖRETAGET 1 491 17 720 1 374 16 795
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

DOTTERFÖRETAG – – – –
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 1 491 17 720 1 374 16 795
(varav tantiem o.d.) (–) (–)
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer       
 

 2015 2014

 
KONCERN

Ernst & Young AB       
Revisionsuppdrag 124 101 
Andra uppdrag 7 33

         
Lekmannarevisorer 
Revisionsuppdrag 3 9

      

MODERFÖRETAG         
Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 103 90 
Andra uppdrag 7 33

Lekmannarevisorer         
Revisionsuppdrag 3 9

        

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt  
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det an- 
kommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds  
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.    
     

      

NOT 5  OPERATIONELL LEASING       

 

Leasingavtal där företaget är leasetagare

KONCERN 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31 
uppsägningsbara operationella leasingavtal      
  

Inom ett år 283 284

Mellan ett och fem år 266 273

      
 549 557

      
    

 2015 2014

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 466 347

      
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella eftersom beloppen är förhållandevis små.   
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MODERFÖRETAGET

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 283 284

Mellan ett och fem år 266 273

549 557

2015 2014

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 466 347

Alla leasingavtal har klassi cerats som operationella eftersom beloppen är förhållandevis små.

Leasingavtal där företaget är leasetagare NOT 6 RÄNTEI NTÄKTER OCH LI KN AN DE RE -
SULTATPOSTER N

KON CERN

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 521 –

Mellan ett och fem år – –

Senare än fem år – –

521 –

2015 2014

Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat – –

Avser leasing av vindkraftverk

MODERFÖRETAGET

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015 2014
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år – –

Mellan ett och fem år – –

Senare än fem år – –

2015 2014

Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat – –

N OT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESU LTAT

-�347�-



32 ÅRSREDOVISNING 2015

NOT 6             RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER       

      
 2015 2014

KONCERNEN

Ränteintäkter, övriga 108 141

      
 108 141

MODERFÖRETAGET

Ränteintäkter, övriga      
 95 140

      
 95 140

      
    

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER       

        

    2015  2014

         
KONCERNEN        
 

 Räntekostnader, övriga  -4 352  -4 784

 Borgensavgift till Karlshamns kommun  -570  -552

     

    -4 922  -5 336

MODERFÖRETAGET        
 

 Räntekostnader, övriga  -3 000  -3 208

 Borgensavgift till Karlshamns kommun  -405  -405

    

    -3 405  -3 613
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N OT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2015 2014

KON CERN EN

Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt] -45 -3

Uppskjuten skatt 1 302 2 977

1 257 2 974

2015 2014

MODERFÖRETAGET

Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt] -45 -3

-45 -3

Avstämning av effektiv skatt

2015 2014

KON CERN EN

Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -5 858 -13 529

Skatt enligt gällande skattesats
för moderföretaget 22,0% 1 289 22,0% 2 976

Andra icke-avdragsgilla kostnader -0,6% -35 -0,1% -18

Ej skattepliktiga intäkter 0,1% 3 0,0% 1

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag 0,0% – 0,1% 16

Redovisad effektiv skatt 21,5% 1 257 22,0% 2 974

2015 2014

MODERFÖRETAGET

Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 49 4

Skatt enligt gällande skattesats
för moderföretaget 22,0% -11 22,0% -1

Ej avdragsgilla kostnader 71,5% -35 450,0% -18

Ej skattepliktiga intäkter -0,6% – -25,0% 1

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag 0,0% 16 -400,0% 16

Redovisad effektiv skatt 47,0% -3 47,0% -3

N OT 9 I MMATERI ELLA ANLÄGGNI N GSTI LLGÅNGAR
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NOT 9  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

        

    2015-12-31 2014-12-31

KONCERNEN

 Ackumulerade anskaffningsvärden

 Vid årets början  8 339 8 339

 Omklassificeringar  – –

 Vid årets slut  8 339 8 339

        
 Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början  -5 865 -4 850

 Omklassificeringar  – –

 Årets avskrivning  -753 -1 015

 Vid årets slut  -6 618 -5 865

 

Redovisat värde vid årets slut 1 721 2 474

       
 

   2015-12-31 2014-12-31

 MODERFÖRETAGET

 Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  8 339 8 339

 Omklassificeringar  – –

 Vid årets slut  8 339 8 339

        
 Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början  -5 865 -4 850

 Omklassificeringar  – –

 Årets avskrivning  -753 -1 015

 Vid årets slut  -6 618 -5 865

 Redovisat värde vid årets slut 1 721 2 474
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N OT 10 BYGGN ADER OCH M ARK

2015-12-31 2014-12-31

KON CERN EN

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 27 561 26 749

Nyanskaffningar 1 075 812

Vid årets slut 28 636 27 561

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -13 531 -12 973

Årets avskrivning -524 -558

Vid årets slut -14 005 -13 531

Redovisat värde vid årets slut 14 581 14 030

2015-12-31 2014-12-31

MODERFÖRETAGET

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 27 561 26 749

Nyanskaffningar 1 075 812

Vid årets slut 28 636 27 561

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -13 531 -12 973

Årets avskrivning -524 -558

-14 055 -13 531

Redovisat värde vid årets slut 14 581 14 030

Varav mark 2015-12-31 2014-12-31

KON CERN EN

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 804 2 639

Redovisat värde vid årets slut 2 804 2 639

MODERFÖRETAGET

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 804 2 639

Redovisat värde vid årets slut 2 804 2 639
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NOT 11  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR      

   

   2015-12-31 2014-12-31

KONCERNEN

 Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början   134 340  136 969

Nyanskaffningar   2968 2 258

 Avyttringar och utrangeringar och omklassificeringar 1 044 -4 887

    

   138 370 134 340

 Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början   -70 782 -56 004

 Återförda avskrivningar på avyttringar  
och utrangeringar   – 4 864

Årets avskrivning   -5 245 -5 642

Årets nedskrivning  -14 000 -14 000

   -90 027 -70 782

 Redovisat värde vid årets slut  48 343 63 558

        
 

   2015-12-31 2014-12-31

MODERFÖRETAGET 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början   57 421 60 050

Nyanskaffningar   2 986 2 258

 Omklassificeringar  1 044 -4 887

         
   61 451 57 421

        
Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början   -39 403 -42 471

Omklassificeringar   – 4 864

Årets avskrivning   -2 192 -1 796

    

   -41 595 -39 403

 Redovisat värde vid årets slut  19 856 18 018
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N OT 1 2 I NVEN TARI ER, VERKTYG OCH I NSTALLATI ONER

201 5-1 2-31 201 4-1 2-31

KON CERN EN

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 547 939 522 574

Nyanskaffningar 14 189 27 037

Avyttringar och utrangeringar -3 297 -2 777

Omklassi ceringar – 1 105

558 831 547 939

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -290 011 -270 591

Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar 2 619 2 452

Omklassi ceringar – –

Årets avskrivning -26 713 -21 872

-314 105 -290 011

Redovisat värde vid årets slut 244 726 257 928

201 5-1 2-31 201 4-1 2-31

MODERFÖRETAGET

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 547 939 522 574

Nyanskaffningar 14 189 27 037

Avyttringar och utrangeringar -3 298 -2 777

Omklassi ceringar – 1 105

558 831 547 939

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -290 011 -270 591

Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar 2 619 2 452

Omklassi ceringar – –

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -26 713 -21 872

-314 105 -290 011

Redovisat värde vid årets slut 244 726 257 928
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NOT 13  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  
  AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

   

   2015-12-31 2014-12-31

KONCERNEN

Vid årets början   4 516 1 105

 Omklassificeringar  -4 453 -1 105

Investeringar   17 945 4 516

 

Redovisat värde vid årets slut  18 008 4 516

        
  

MODERFÖRETAGET 

Vid årets början   4 516 1 105

 Omklassificeringar  -4 453 -1 105

Investeringar   17 945 4 516

 

Redovisat värde vid årets slut  18 008 4 516

        
  

NOT 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG       

  

   2015-12-31 2014-12-31

 Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början   250 250

 

Redovisat värde vid årets slut  250 250

   

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag     
    

   2015-12-31  2014-12-31

  Antal Andel Redovisat Redovisat

  andelar  i % i) värde värde

 Dotterföretag / Org nr / Säte

 Karlshamns Energi Elförsäljning AB,  
556527-9345,   10 100,0 250 250

         
    250 250

         
 i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna 

för totalt antal aktier.        
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N OT 15 AN DRA LÅN GFRI STI GA VÄRDEPAPPERSI NN EHAV

2015-12-31 2014-12-31

KON CERN EN

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 15 15

Redovisat värde vid årets slut 15 15

MODERFÖRETAGET

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 15 15

Redovisat värde vid årets slut 15 15

N OT 16 U PPSKJU TEN SKATT

2015-12-31

Redovisat Skattemässigt Temporär
KON CERN EN värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 14 581 14 525 56

Maskiner och inventarier 293 069 164 101 128 968

307 650 178 626 129 024

2015-12-31

Uppskjuten Uppskjuten
KON CERN EN skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader

Byggnader och mark – 12 -12

Maskiner och inventarier – 28 373 -28 373

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) – 28 385 -28 385

2014-12-31

Redovisat Skattemässigt Temporär
KON CERN EN värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader

Byggnader och mark 14 030 13 972 58

Maskiner och inventarier 321 486 186 600 134 886

335 516 200 572 134 944
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1    

 2014-12-31    

        
  Uppskjuten Uppskjuten 
KONCERNEN  skattefordran skatteskuld Netto

 Väsentliga temporära skillnader 

Byggnader och mark – 13 -13

Maskiner och inventarier – 29 675 -29 675

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) – 29 688 -29 688    
      

NOT 17  IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

        
  2015-12-31 2014-12-31

KONCERN

Tilldelade elcertifikat 2 446 2 983

 Förvärvade elcertifikat 1 302 1 122

 Tilldelade utsläppsrätter 123 120

 Förvärvade utsläppsrätter – 49

  

  3 871 4 274

        
MODERFÖRETAG

Tilldelade utsläppsrätter 123 120

 Förvärvade utsläppsrätter – 49

 

  123 169

        
       

NOT 18  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER       

        
  2015-12-31 2014-12-31

        
KONCERN

 Ej debiterad elförbrukning 24 864 25 297

 Upplupen intäkt bredband 2 360 2 569

Övriga poster  876 1 002

        
  28 100 28 868

        
MODERFÖRETAG

Ej debiterad elförbrukning 17 470 19 562

Upplupen intäkt bredband 2 360 2 569

Övriga poster  876 650

  

  20 706 22 781

NOT 19  EGET KAPITAL I INGÅNGSBALANSRÄKNINGEN        
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NOT 19 EGET KAPI TAL I I NGÅNGSBALANSRÄKNI NGEN

Aktiekapital Övrigt Reserver
tillskjutet kapital

KON CERN EN

Enligt fastställd balansräkning 2014-12-31 12 000 – 109 334

Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital -4 617

Eget kapital 2015-01-01 12 000 – 104 717

KON CERN EN

Enligt fastställd balansräkning 2014-12-31 -571 –

Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital 4 617 –

Årets resultat enligt fastställd

resultaträkning -4 601 –

Eget kapital 2015-12-31 -554 –

Summa effekter av byte av

Bundet eget kapital Andra fonder Balanserat resultat inkl
årets resultat

MODERFÖRETAGET

Enligt fastställd balansräkning 2013-12-31 12 000 2 400 -743

Enligt beslut på årsstämma
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat enligt fastställd
resultaträkning 1

Eget kapital 2014-12-31 12 000 2 400 -742

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER
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NOT 20     LÅNGFRISTIGA INTÄCKTER

     2015-12-31        2014-12-31

KONCERNEN      

 Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:     
Övriga skulder till kreditinstitut  191 000 180 000

      
 Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:     
Övriga skulder till kreditinstitut  2 000 6 000

      
MODERFÖRETAGET 

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen     
Övriga skulder till kreditinstitut  145 000 135 000

NOT 21                UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER    
   

  2015-12-31         2014-12-31

       

KONCERNEN        

Upplupen räntekostnad 1 841  1 892

Upplupna semesterlöner och okompenserad övertid 1 284  1 256

Upplupen ombyggnad Karlshamn T –  –

Regionnätköp –  972

Upplupen löneskatt 590  554

Upplupen kostnad elinköp –  –

Förutbetald hyra bredband 447  487

Övriga poster 1 649  1 401

 5 811  6 562

 

MODERFÖRETAGET    

Upplupna semesterlöner och okompenserad övertid 1 284  1 256   
Upplupen räntekostnad 992  985

Regionnätköp –  972

Upplupen ombyggnad Karlshamn T –  –

Upplupen löneskatt 590  554

Förutbetald hyra bredband 447  487

Övriga poster 1 1 63  1 112

 4 476 5 366

      

-�358�-



ÅRSREDOVISNING 2015 43

NOT 22 BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

2015 2014

KON CERN EN

Erhållen ränta 108 141

Erlagd ränta 4 921 5 188

2015 2014

MODERBOLAGET

Erhållen ränta 95 140

Erlagd ränta 3 405 3 612

NOT 23 LIKVIDA MEDEL

2015-12-31 2014-12-31

KON CERN EN

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 1 1

1 1

2015-12-31 2014-12-31

MODERFÖRETAGET

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 1 1

Banktillgodohavanden 4 650 –

4 651 1

Ovanstående poster har klassi cerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värde uktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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NOT 24      KONCERNUPPGIFTER      
 

 Företaget är helägt dotterföretag till Stadsvapnet i Karlshamn AB, org nr 556427-2382 med säte i     
 Karlshamn. Stadsvapnet i Karlshamn AB ägs av Karlshamns kommun. Koncernredovisning    
 upprättas av Stadsvapnet i Karlshamn AB i den största koncernen.     
    

Inköp och försäljning inom koncernen      
 Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 10 % av    
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.    
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2 % av inköpen och 16 % av    
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 

      
  

NOT 25      NYCKELTALSDEFINITIONER     
 

Rörelsemarginal:   Rörelseresultat / Nettoomsättning    
Balansomslutning: Totala tillgångar     
Avkastning på sysselsatt kapital:   (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital    
Finansiella intäkter:   Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital) 
Sysselsatt kapital:  Totala tillgångar - räntefria skulder     
Räntefria skulder:  Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.  
Avkastning på eget kapital:  Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Eget kapital   
 hänförligt till moderföretagets aktieägare     
Soliditet:   Totalt eget kapital / Totala tillgångar     
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STYRELSEMEDLEMMAR

Styrelse  
Tyrone Svärdh Kerstin Gustafson
Ordförande Vice ordförande

 
Carl-Magnus Kälvestam Per-Ivar Johansson
Ledamot Ledamot

Ted Olander Yngve Svensson  
Ledamot Ledamot

  
Bo Bogheim Per Erlandsson 
Ledamot Ledamot

 
Roland Englesson Ingrid Hagberg-Hake 
Ledamot Ledamot 
 
Diez Nobach Per Erlandsson
Ledamot Ledamot

     
Arbetstagarrepresentanter 
Peter Karlsson Eva Olsson  
SEKO Energi Syd Vision 
    
Revisorer
Anders Håkansson Kennet Aronsson
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 

Verkställande direktör   
Anders Strange

Sammanträden   
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden
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N YCKELTAL (FÖR KON CERN EN)

2011 2012 2013 2014 2015
Avkastning totalt kapital % 5,0 4,7 4,3 0,5 0,7
Avkastning på
sysselsatt kapital % 7,2 5,9 5,5 0,6 0,8
Vinstmarginal % 8,0 9,2 9,0 1,0 1,3
Soliditet % 35,8 31,1 31,4 29,4 29,2

Definitioner
Avkastning totalt kapital = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande
till balansomslutningen.
Avkastning på sysselsatt kapital = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i
förhållande till sysselsatt kapital (sysselsatt kapital = eget kapital + räntebärande skulder).
Vinstmarginal = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande till
rörelsens intäkter.
Soliditet = Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

STATI STI K (FÖR KON CERN EN)

2011 2012 2013 2014 2015
Rörelseomsättning Mkr 206 213 199 188 204
Investeringar Mkr 27 103 40 35 36
Såld elenergi
inkl elnätsförluster GWh 128 129 89 83 121
Vindkraftsproduktion GWh 3,3 7,6 13,1 14,5 14,7
Inmatning i elnät GWh 114 114 112 108 107
Eldistributionsförluster % 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5
Såld fjärrvärme GWh 157 170 171 157 164
Köpt överskottsvärme
från Södra Cell Mörrum GWh 167 180 178 165 169
Överskottsvärmens andel
av total värmeproduktion % 91 91 90 89 89
Köpt värme från AAK GWh 9 12 11 10 13
Antal abonnemang värme 1398 1447 1474 1485 1494
Medelantalet anställda 38 37 38 39 39
varav män 29 29 30 30 31
varav kvinnor 9 8 8 9 8

Energi: 1 GWh = 1 000 M Wh = 1 000 000 kWh
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-31 Dnr: 2016/1181 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Revisionsberättelse för år 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-04-01 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2015. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns. Till revisionsberättelsen hör: 
 

- Revisorernas redogörelse 
- De sakkunnigas rapport från granskning av årsredovisningen 
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Revisionsberättelse 
2 Revisorernas redogörelse 
 
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna NN och NN presenterar revisions-
berättelsen för år 2015. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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20  l 6-04-01

Till

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala företagens verksamhet har

granskats genom lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till

fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning

samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente

och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med

den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning

och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämndema i Karlshamns kommun har

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Målet om en

överskottsgrad på 2 % under en femårsperiod i förhållande till skatte- och

bidragsintäkter har haft en negativ trend och understiger nu målnivån. Vi ser med oro

på kostnadsutvecklingen inom kämverksamhetema och förestående

investeringsbehov i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat uppgår

till +2 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 20,6 mkr. Dessa poster

är av engångskaraktär. Årets resultat innan jämförelsestörande poster är negativt med

-18,6 mkr.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, verksamhetsmålens

uppfyllelse som svag. Vi anser att det är en brist att flera av indikatorerna som är

kopplade till verksamhetsmålen i Kompass Karlshamn har varit svåra att mäta eller

inte möjliga att mäta. Vi ser dock positivt på det utvecklingsarbete som pågår inom

området.

/

1
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Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder

ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Lars Beckman är vald med undantag för gymnasienämnden, kulturnämnden och

överfonnyndamämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.

KarIéha%1s kommun, 2016-,04-.01

i <4   avh* a 7.}<w i < ›  ,a .ä

lzarsåeekman f ~ Lars/7Ing'E:T’€V:/Ellberg [I an Andersson

g  /  ,a — -e  //x v ,  v, ~‘-\—~—— n; ~  r  z 7
\‘ (247 C, /øaáxz -  m] ^ ' 7 /áø/Ãyá/á//øw

Lars-Erik Johansson Kjell hörnqvist Kennet  ,  onsson
i /

éZ/,z  L;  /l/'z  é  7//. I’ j*

Gunilla Frennesson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Revisorernas redogörelse för år 2015

Granskning av årsredovisning för år 2015

Granskning av delårsrapport för år 2015

Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer

Granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

Granskning av sjukfrånvaron

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Förstudie om gymnasieelevers arbetsplatsförlagda lärande
Förstudie om fritidsgärdsverksamheten

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen

Revisionsberättelser för de kommunala bolagen
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Bilaga till revisionsbeI'd/relsen

Revisorernas redogörelse för år  2015

Inled ning
Revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och målet är att ge underlag

i  ansvarsprövningen. Med resultatet av årets  granskningar  som grund, prövar revisorerna

om styrelse och nämnder har fullgjort sitt uppdrag. Vår bedömning i  frågan  om

ansvarsfrihet lämnas  årligen till  fullmäktige inför dess prövning och beslut. Fullmäktiges

beslut i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenban obehövligt, d.v.s.

när  ingen  kritisk synpunkt tiamställts  från  revisorerna eller fullmäktigeledamöterna.

Vårt arbete regleras i kommunallagens  9  kap.  och  God revisionssed i  kommunal

verksamhet. Med god revisionssed menas processer.  principer och  tillvägagångssätt i

granskning och bedömning.  Den  avser också vån förhållningssätt i uppdraget och till

dess förutsättningar.

Revisorernas granskningsuppdra g  uttrycks  i  kommunallagen  och här anges att vi årligen

ska granska, i den omfattning som följ er av god revisionssed, all verksamhet  som  bedrivs

inom nämndernas verksamhetsområden. På samma sätt  ska  vi, genom  de av fullmäktige

valda lekmannarevisorerna/revisorerna, även granska verksamheten  i  de kommunala

företagen och stiftelsema. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett

ändamålsenligt sätt  och  från  ekonomisk synpunkt  tillfredsställande sätt.  om

räkenskapema är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningama som genomförts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse.

Samtliga revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen. Vi har utfört granskningama enligt kommunallagen,

revisionsreglementet  och  god revisionssed  inom  kommunal verksamhet.  I

granskningsarbetet har vi  som  sakkunniga biträden efter upphandling anlitat  PwC.

Vi  har för år  2015  haft  I  407 tkr till vårt förfogande  och  har utnyttjat detta anslag.

Årsredovisningen för år 2015

Rapport över granskning av årsredovisningen lämnas i ett separat dokument.

Vi  bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och  den ekonomiska ställningen.

Årsredovisningshandlingen är lättläst och informativ.

Kommunen lever  upp till kommunallagens krav på  en  ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de  15  Verksamhetsmål  och  de 3

finansiella mål som fullmäktige har angivit i  2015  års budget. Under  2015  görs

bedömningen  i  ärsredovisningshandlingen att måluppfyllelsen visar på ett varierande
resultat, där vissa indikatorer har varit svåra att mäta eller inte  har  varit möjliga att mäta.

Det har också funnits indikatorer som inte har åsatts någon nivå på måluppfyllelsen.

l

-�435�-



 
I

KARLSHAMN 2016-04-01

Bilaga till revi.\'i0nsberdrrel.s'en

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Kommunen har tre

finansiella mål där ett mål är uppfyllt, ett mål är till viss del uppfyllt och ett mål är inte

uppfyllt. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens

uppfyllelse som relativt svag. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt

uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Resultatet för året är positivt och uppgår till 2 mkr. I årets resultat ingår

jämförelsestörande poster med 20,6 mkr. Dessa poster är' av engångskaraktär. Årets

resultat innanjämforelsestörande poster är negativt -l8,6 mkr.

Kommunen har erhållit 37,3 mkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Hela beloppet fors över till 2016, då verksamheterna klarat av att hantera

flyktingmottagandet inom ramama 2015.

Delårsrapportjanuari-augusti 2015

l den översiktliga granskningen av kommunens delårsrapport gjordes bedömningen att

delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

Revisorerna kunde inte göra någon bedömning av verksarnhetsmålen och de finansiella

målen då dessa återrapporteras i samband med årsbokslutet utom vad gäller' 3  av de 14

aktiviteterna under Verksamhetsmål 5:3. Det gäller målen att kommunkoncemen är

långsiktig hållbar ekonomisk, socialt och ekologiskt. vilka följs upp och är uppnådda per

augusti. Nämndernas prognosticerade utfall visade att det fortsättningsvis är ytterst

viktigt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter.

Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer

Revisorernas granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer visade att

nämndernas inköpsverksamhet inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och ekonomiskt

tillfredsställande sätt. Bedömningen grundades pä att antalet beställningsberättigade är

alldeles för högt och att inköp i alltför stor utsträckning sker utanför avtal. Revisorerna

ansåg det som oroande att det bland de datakonsultfdretag som anlitats utanför avtal

fanns sex leverantörer där inköpen översteg 500 tkr under en period om ett år.

Det finns behov av att utveckla en mer strukturerad inköpsorganisation. Detta kan ske

genom att lägga ut ansvaret för inköpen för olika produktområden inom förvaltningen på

särskilt utsedda personer. Det blir då lättare att nå ut med information om gällande

ramavtal inom respektive produktområde. Det är positivt att beslut har fattats om att

införa elektronisk handel (e-handel) i kommunen. Revisorerna bedömer att det kommer

att förbättra avtalstroheten och effektivisera inköpsprocessen.

Kommunens attestregler behöver förbättras ytterligare för att stärka den interna

kontrollen. Beloppsgränsema kopplade till beslutsattestanter' bör beslutas formellt samt

att beslut om att tillfälligt höja beloppsgränsen för beslutsattest bör fattas av överordnad.
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Fonnuleringen i kommunstyrelsens reglemente om styrelsens ansvar i

upphandlingsfrågor är något oklar. Nämndema är ansvariga för upphandling av

nämndspecifika varor och tjänster. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att

styrelsen övertar ansvaret för nämndspecifika upphandlingar om de är av principiell vikt.

Vad som avses som principiellt i dessa sammanhang framgår inte. Det bör förtydligas

vilka upphandlingar som är av stor principiell vikt, exempelvis genom en beloppsgräns.

Dokumenterade rutiner finns för inköp. Upphandlings- och inköpspolicyn och riktlinjerna

for upphandling och inköp behöver revideras utifrån att beloppsgränsema för

direktupphandling har höjts. Upphandlingsenheten utgör ett viktigt stöd till nämnderna i

inköps- och upphandlingsfrâgor. Det är positivt att enheten satsar på att förbättra

avtalstroheten. Det bör utredas hur sökning i avtalsdatabasen kan förenklas. Kommunens

attestregler är i huvudsak ändamålsenliga men kan förbättras ytterligare för att stärka den

intema kontrollen.

Kommunstyrelsen har inte genomfört tillräckliga kontroller och uppföljningar av

kommunens inköp utanför avtal. Det är positivt att ett dataprogram utvecklas för detta

ändamål. Uppgifter bör tas fram för alla kommunens verksamheter och presenteras för

styrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten den 20 oktober år 2015. Av yttrandet

framgår att upphandlingsenheten har påbörjat e-handelsprojekt. Projektet kommer att

löpa under tolv månader. Syftet är att skapa en mer kontrollerad inköpsprocess. Detta

kommer att ske genom att de framtida beställama begränsas till antalet och ges utbildning

i hur beställningar ska genomföras och certifreras för inköp. Attesträtten kan delvis

kopplas till behörigheten i e-handelssystemet.

Systemet kommer att garantera att beställama köper de varor som kommunen upphandlat,

andra produkter kommer inte att finnas i systemet. För de ramavtal som ligger i systemet

kommer därmed avtalstroheten att stiga. Enligt kommunstyrelsen bör man vara medveten

om att det kommer att ta tid att få in avtalen i systemet då processen kring varje avtal är

omfattande. Man bör även vara medveten om att alla avtal inte lämpar sig för e-handel,

exempelvis avtal Vid engångsköp. Inom kort kommer kommunen att ha tillgång till en så

kallad avtalscontroller. Denne kommer bland annat att följa upp hur verksamheterna

bedriver sina inköp och fungera som stöd för förvaltningarna i arbetet med att förbättra

avtalstroheten.

I övrigt motsvarar slutsatserna i PwC:s granskning den uppfattning som

upphandlingsenheten har kring forvaltningamas avtalstrohet och inköpsorganisation.

Därför är det upphandlingschefens uppfattning att forvaltningamas arbete med att öka

avtalstroheten bör intensifreras.
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Riktlinjerna för attest kan enligt kommunstyrelsen kompletteras med exempelvis följande

skrivning: ”Attestuppdrag kan begränsas. Exempelvis kan det gälla viss tidsperiod, del av

verksamhet, del av projekt, beloppsgränser 0 s v."

Enligt kommunstyrelsen tydliggörs redan i reglementstexten att det rör sig om

kommunövergripande upphandlingar och upphandlingar som sker samordnat med

annan/andra kommuner. Skrivningen ..."övriga upphandlingar av stor principiell vikt” har

till syfte att ge kommunstyrelsen en öppen befogenhet. Uttrycket är välbekant rent

kommunallagsrärtsligt och beskriver exempelvis fullmäktiges befogenheter i

kommunallagen 3 kap 9 §. Enligt Prop 1973:90 sid 231 står uttrycket för ett

beslutsoinråde av mera grundläggande natur eller mera generell räckvidd. Det handlar

främst om beslut där det politiska momentet är avgörande. Såväl ”grundläggande natur”

som “generell räckvidd” behöver inte i den enskilda upphandlingen betinga ett särskilt

högt värde men kan binda upp och begränsa kommunens handlingsutryinme. Det skulle

därför enligt kommunstyrelsen förfela syftet med skrivningen att begränsa det till vissa

belopp. Det är tämligen vanligt att vid handläggningen av ärenden prövajust frågan om

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för att bedöma om kommunstyrelsen

eller fullmäktige ska besluta i ett ärende.

Dataprogrammet mäter om förvaltningarna genomför köp till avtalsleverantörer. Det går

dock inte att få ut information kring huruvida avtalsprodukter inköps. Det kan alltså vara

så att fel produkter köps in från leverantör med vilken kommunen har avtal. Man bör

därför överväga om ett system som bättre mäter avtalstroheten ska införskaffas.

Granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet

Revisorerna har granskat huruvida kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig

styrning och uppföljning av näiingslivsverksamheten som bidrar till att kommunens

näringspolitiska mål förverkligas. Granskningen visar att de förändringar som gjorts av

organisation och införandet av ett nytt uppföljningssystem avser att säkerställa en

ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att

kommunens näringspolitiska mål förverkligas. Kommunstyrelsen bör säkerställa att

utvärderingar görs specifikt mot de mål som kommunfullmäktige har fastställt genom att

kommunen låter genomföra utvärderingar och inte enbart förlita sig på externa

utvärderingar.

Revisorerna efterlyser en definition av attityder till företagande relaterat till det

näringspolitiska arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder.

För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser

ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten

baserade på uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda kriteriema.
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Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att återspegla

samtliga av kommunfullmäktiges  beslutade  övergripande mål. Att få en relevant

uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska mål som gäller i

Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning är' angeläget. Därför bör

egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser om kommunens näringspolitiska

åtgärder genomföras som komplement eller alternativ till de externa undersökningar som

används för uppföljning idag.

Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det

näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala

verksamheter.

I rapporten pâtalas även behovet av bättre kommunikation och informationsinsarnling

mellan förvaltningarna för att underlätta de externa kontakterna med företagare.

Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller' vissa fastighetsföwärv

för strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta

föwaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade rapporten den  3  december år 2015. Revisorerna har i

skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2016-02-09, begärt ett förtydligande av

kommunstyrelsens svar.

Granskning av sjukfrånvaron
Granskningen av sjukfrånvaron avgränsades till att bedöma om kommunstyrelsen, BUS-

nämnden och omsorgsnämnden arbetar ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron.

Granskningen visade att kommunstyrelsen och BUS«nämnden till delar arbetar

ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron, medan omsorgsnämnden arbetar

ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna gällande sjukfrånvaron är

i huvudsak tydlig. Vidare finns ändamålsenliga kommunövergripande policyer och

strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro, liksom mål och aktiviteter för att minska

sjukfrånvaron.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har genomfört någon

kommunövergripande, dokumenterad analys av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron,

vilket är att betrakta som en brist. Vidare bör kommunstyrelsen och nämnderna få

löpande redovisning om hur sjuktalen utvecklas.
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l granskningen konstateras att kommunstyrelsen har vidtagit få kommunövergripande

åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. BUS-nämnden har delvis genomfört åtgärder i

syfte att minska sjukfrånvaron, i och med projektet på två förskolor i syfte att underlätta

vikariehanteringen. Omsorgsnämnden har vidtagit aktiva åtgärder för att minska

sjukfrånvaron i och med det åtgärdspaket som nämnden beslutade om ijanuari år 2015.

Efterlevnaden av gällande riktlinjer och rutiner för rehabiliteringsarbetet behöver följas

upp inom ramen för BUS-nämndens och omsorgsnämndens interna kontrollarbete.

Kommunstyrelsen rekommenderas att, inom ramen för det kommunövergripande arbetet

med sjukfrånvaron, utbyta erfarenheter medjåmforelsekommuner med låg sjukfrånvaro i

syfte att hitta framgångsfaktorer för det förebyggande arbetet.

BUS-nämndens svar

BUS-nämnden har behandlat revisionsrapporten den 16 februari 2016. I sitt svar uppger

nämnden att det finns all anledning för BUS-nämnden att hörsamma kominunrevisorerna

då de efterlyser en förstärkning av arbetet med att minska sjukfrånvaron. Karlshamns

kommun står inför en mycket stor utmaning då behovet av personal inom bland annat

BUS-nämndens verksamheter kraftigt ökat och kommer att öka de kommande åren.

Svar från omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har ännu inte inkommit till revisionen

vid tidpunkten för upprättandet av föreliggande redogörelse.

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Granskningen av kommunstyrelsens investeringsplanering visade att kommunstyrelsens

beslutsunderlag och rutiner inte är tillräckligt ändamålsenliga och att den interna

kontrollen avseende investeringar i anläggningstillgångar har brister.

Kommunen har genomfört och står inför omfattande investeringar.

lnvesteringsverksamheten ställer stora krav på de processer och beslutsunderlag som

föregår beslut om investeringar. Processema behöver utvecklas och tydliggöras genom

styrdokument med tydlig processbeskrivning för investeringsprocessens olika faser, med

roller och ansvar, och med en tydligare styrning avseende innehåll i form av bland annat

behovsanalyser och handlingsalternativ i de underlag som ligger till grund for

beslutsfattandet.

Det bör finnas en transparens i vilka överväganden kring handlingsalternativ som har

skett, samt att handlingsaltemativen tydligt redovisas.

Kommunens investeringar innebär oftast betydande kapitalutgifter och

avskrivningstidema förutsätts långa, vanligtvis över 30 år. Behovsanalysema måste

innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Behoven behöver också tydligare kopplas

till de övergripande målen, där det framgår hur investeringen ska bidra till ökad

måluppfyllelse. Behovsanalysen behöver, när det är relevant, underbyggas av volyrntal

eller andra för verksamheten motiverande faktorer.  I  samband med behovsbeskrivningen

anser vi att nämndernas övewäganden tydligt bör framgå.
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Det strategiska arbetet med investeringar behöver öka med ett tydligare tvärsektoriellt

arbete För att främja helhetsperspektivet. Lokalförsörj ningsgruppen, eller motsvarande,

har en viktig roll i sammanhanget och behöver tydligare fungera som en strategisk

samordnande funktion med såväl framförhållning som långsiktighet i arbetet. Bristande

framförhållning kan innebära att investeringar kommer till stånd, utan tillräckliga

beslutsunderlag. Genom ett tydligare tvärsektoriellt arbete, med ett helhetsperspektiv,

reduceras risken för att felaktiga beslut om investeringar sker. Vi anser också att rollerna

behöver tydliggöras vad avser roll och ansvar för att investeringsobjektet utformas

kostnadseffektivt utifrân verksamhetens behov.

Kopplat till de höga investeringsvolymema och kommunens fmansiella mål, att det

behövs en transparent planering som är ett antal år längre än tre år. Denna planering

kopplas till en bedömning av hur internt tillförda medel till investeringsutgiftema

förhåller sig till det långsiktiga behovet av nyupplåning. Framförhållning och

lângsiktighet är viktigt faktorer för att i görligaste mån skapa stabilitet i planeringen och

att undvika allt för stora förändringar mellan budgetåren, samtidigt som oväntade

omvärldsfaktorer som påverkar planeringen enklare kan hanteras genom den bättre

överblick som en längre tidshorisont innebär.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen har behandlat revisionsrappoiten den 2 februari 2016. I sitt svar

uppger kommunstyrelsen att den delar revisionens synpunkter och ekonomiavdelningen

kommer att tillsätta en arbetsgrupp med bred förankring för att jobba vidare med

synpunkter-na. Ambitionen är att arbetsgruppen är klar och kan presentera ett förslag till

åtgärder och en arbetsmodell senast 20 l 6-10-30.

Förstudier

Under året har revisorerna genomfört tvâ Förstudier i syfte att bedöma om fördjupad

granskning krävs. I förstudien om gymnasielevers arbetsplatsförlagda lärande bedömdes

att resultatet bör fogas till revisoremas risk- och väsentlighetsanalys samt följas upp av

revisorema i samband med möten med gymnasienämnden. Förstudien om

fritidsgårdsverksamheten resulterade i bedömningen att förstudien inte föranleder ett

behov av en fördjupad granskning av fritidsgårdsverksamheten i dagsläget.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen
Genom lekmannarevisorema har vi också granskat verksamheten i de kommunala

bolagen enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Samtliga kommunens revisorer

erhåller rapporter från lekmannarevisoremas arbete i bolagen och utsedda

lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med styrelserepresentanter

och ledning för respektive bolag.
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Avslutning

Revisorerna har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Vår processorienterade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att

granskningen avslutas först sedan vidtagna och eller planerade åtgärder har redovisats.

Sammanträffanden har under året löpande skett med kommunfullmäktiges presidium. Vi

har även genomfört möten med presidiema (inklusive en representant för det största

oppositionspartiet) i kommunstyrelsen, BUS-nämnden, omsorgsnämnden och

socialnämnden. Revisorerna har vid dessa möten fört en övergripande diskussion om

respektive nämnds verksamhet och ekonomi. Vid mötena har respektive presidium på

uppdrag av revisorema genomfört en Swot-analys. Möten med resterande nämnder

kommer att genomföras under år 2016.

Vår granskning sker under offentlig insyn. Rapporter och övriga skrivelser hänförliga till

vår granskning utgör därför, efter vår slutbehandling, normalt offentliga handlingar.
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Ansvarsfrihet för år 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2015 för Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-04-01 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2015. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Revisionsberättelse 
2 Revisorernas redogörelse 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
Kommundirektören 
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20  l 6-04-01

Till

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala företagens verksamhet har

granskats genom lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till

fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning

samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente

och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med

den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning

och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämndema i Karlshamns kommun har

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Målet om en

överskottsgrad på 2 % under en femårsperiod i förhållande till skatte- och

bidragsintäkter har haft en negativ trend och understiger nu målnivån. Vi ser med oro

på kostnadsutvecklingen inom kämverksamhetema och förestående

investeringsbehov i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat uppgår

till +2 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 20,6 mkr. Dessa poster

är av engångskaraktär. Årets resultat innan jämförelsestörande poster är negativt med

-18,6 mkr.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, verksamhetsmålens

uppfyllelse som svag. Vi anser att det är en brist att flera av indikatorerna som är

kopplade till verksamhetsmålen i Kompass Karlshamn har varit svåra att mäta eller

inte möjliga att mäta. Vi ser dock positivt på det utvecklingsarbete som pågår inom

området.

/
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Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder

ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Lars Beckman är vald med undantag för gymnasienämnden, kulturnämnden och

överfonnyndamämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.

KarIéha%1s kommun, 2016-,04-.01
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Gunilla Frennesson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Revisorernas redogörelse för år 2015

Granskning av årsredovisning för år 2015

Granskning av delårsrapport för år 2015

Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer

Granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

Granskning av sjukfrånvaron

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Förstudie om gymnasieelevers arbetsplatsförlagda lärande
Förstudie om fritidsgärdsverksamheten

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen

Revisionsberättelser för de kommunala bolagen
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Bilaga till revisionsbeI'd/relsen

Revisorernas redogörelse för år  2015

Inled ning
Revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och målet är att ge underlag

i  ansvarsprövningen. Med resultatet av årets  granskningar  som grund, prövar revisorerna

om styrelse och nämnder har fullgjort sitt uppdrag. Vår bedömning i  frågan  om

ansvarsfrihet lämnas  årligen till  fullmäktige inför dess prövning och beslut. Fullmäktiges

beslut i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenban obehövligt, d.v.s.

när  ingen  kritisk synpunkt tiamställts  från  revisorerna eller fullmäktigeledamöterna.

Vårt arbete regleras i kommunallagens  9  kap.  och  God revisionssed i  kommunal

verksamhet. Med god revisionssed menas processer.  principer och  tillvägagångssätt i

granskning och bedömning.  Den  avser också vån förhållningssätt i uppdraget och till

dess förutsättningar.

Revisorernas granskningsuppdra g  uttrycks  i  kommunallagen  och här anges att vi årligen

ska granska, i den omfattning som följ er av god revisionssed, all verksamhet  som  bedrivs

inom nämndernas verksamhetsområden. På samma sätt  ska  vi, genom  de av fullmäktige

valda lekmannarevisorerna/revisorerna, även granska verksamheten  i  de kommunala

företagen och stiftelsema. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett

ändamålsenligt sätt  och  från  ekonomisk synpunkt  tillfredsställande sätt.  om

räkenskapema är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningama som genomförts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse.

Samtliga revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen. Vi har utfört granskningama enligt kommunallagen,

revisionsreglementet  och  god revisionssed  inom  kommunal verksamhet.  I

granskningsarbetet har vi  som  sakkunniga biträden efter upphandling anlitat  PwC.

Vi  har för år  2015  haft  I  407 tkr till vårt förfogande  och  har utnyttjat detta anslag.

Årsredovisningen för år 2015

Rapport över granskning av årsredovisningen lämnas i ett separat dokument.

Vi  bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och  den ekonomiska ställningen.

Årsredovisningshandlingen är lättläst och informativ.

Kommunen lever  upp till kommunallagens krav på  en  ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de  15  Verksamhetsmål  och  de 3

finansiella mål som fullmäktige har angivit i  2015  års budget. Under  2015  görs

bedömningen  i  ärsredovisningshandlingen att måluppfyllelsen visar på ett varierande
resultat, där vissa indikatorer har varit svåra att mäta eller inte  har  varit möjliga att mäta.

Det har också funnits indikatorer som inte har åsatts någon nivå på måluppfyllelsen.

l
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Bilaga till revi.\'i0nsberdrrel.s'en

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. Kommunen har tre

finansiella mål där ett mål är uppfyllt, ett mål är till viss del uppfyllt och ett mål är inte

uppfyllt. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens

uppfyllelse som relativt svag. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt

uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Resultatet för året är positivt och uppgår till 2 mkr. I årets resultat ingår

jämförelsestörande poster med 20,6 mkr. Dessa poster är' av engångskaraktär. Årets

resultat innanjämforelsestörande poster är negativt -l8,6 mkr.

Kommunen har erhållit 37,3 mkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Hela beloppet fors över till 2016, då verksamheterna klarat av att hantera

flyktingmottagandet inom ramama 2015.

Delårsrapportjanuari-augusti 2015

l den översiktliga granskningen av kommunens delårsrapport gjordes bedömningen att

delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

Revisorerna kunde inte göra någon bedömning av verksarnhetsmålen och de finansiella

målen då dessa återrapporteras i samband med årsbokslutet utom vad gäller' 3  av de 14

aktiviteterna under Verksamhetsmål 5:3. Det gäller målen att kommunkoncemen är

långsiktig hållbar ekonomisk, socialt och ekologiskt. vilka följs upp och är uppnådda per

augusti. Nämndernas prognosticerade utfall visade att det fortsättningsvis är ytterst

viktigt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter.

Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer

Revisorernas granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot leverantörer visade att

nämndernas inköpsverksamhet inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och ekonomiskt

tillfredsställande sätt. Bedömningen grundades pä att antalet beställningsberättigade är

alldeles för högt och att inköp i alltför stor utsträckning sker utanför avtal. Revisorerna

ansåg det som oroande att det bland de datakonsultfdretag som anlitats utanför avtal

fanns sex leverantörer där inköpen översteg 500 tkr under en period om ett år.

Det finns behov av att utveckla en mer strukturerad inköpsorganisation. Detta kan ske

genom att lägga ut ansvaret för inköpen för olika produktområden inom förvaltningen på

särskilt utsedda personer. Det blir då lättare att nå ut med information om gällande

ramavtal inom respektive produktområde. Det är positivt att beslut har fattats om att

införa elektronisk handel (e-handel) i kommunen. Revisorerna bedömer att det kommer

att förbättra avtalstroheten och effektivisera inköpsprocessen.

Kommunens attestregler behöver förbättras ytterligare för att stärka den interna

kontrollen. Beloppsgränsema kopplade till beslutsattestanter' bör beslutas formellt samt

att beslut om att tillfälligt höja beloppsgränsen för beslutsattest bör fattas av överordnad.

2
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Fonnuleringen i kommunstyrelsens reglemente om styrelsens ansvar i

upphandlingsfrågor är något oklar. Nämndema är ansvariga för upphandling av

nämndspecifika varor och tjänster. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att

styrelsen övertar ansvaret för nämndspecifika upphandlingar om de är av principiell vikt.

Vad som avses som principiellt i dessa sammanhang framgår inte. Det bör förtydligas

vilka upphandlingar som är av stor principiell vikt, exempelvis genom en beloppsgräns.

Dokumenterade rutiner finns för inköp. Upphandlings- och inköpspolicyn och riktlinjerna

for upphandling och inköp behöver revideras utifrån att beloppsgränsema för

direktupphandling har höjts. Upphandlingsenheten utgör ett viktigt stöd till nämnderna i

inköps- och upphandlingsfrâgor. Det är positivt att enheten satsar på att förbättra

avtalstroheten. Det bör utredas hur sökning i avtalsdatabasen kan förenklas. Kommunens

attestregler är i huvudsak ändamålsenliga men kan förbättras ytterligare för att stärka den

intema kontrollen.

Kommunstyrelsen har inte genomfört tillräckliga kontroller och uppföljningar av

kommunens inköp utanför avtal. Det är positivt att ett dataprogram utvecklas för detta

ändamål. Uppgifter bör tas fram för alla kommunens verksamheter och presenteras för

styrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten den 20 oktober år 2015. Av yttrandet

framgår att upphandlingsenheten har påbörjat e-handelsprojekt. Projektet kommer att

löpa under tolv månader. Syftet är att skapa en mer kontrollerad inköpsprocess. Detta

kommer att ske genom att de framtida beställama begränsas till antalet och ges utbildning

i hur beställningar ska genomföras och certifreras för inköp. Attesträtten kan delvis

kopplas till behörigheten i e-handelssystemet.

Systemet kommer att garantera att beställama köper de varor som kommunen upphandlat,

andra produkter kommer inte att finnas i systemet. För de ramavtal som ligger i systemet

kommer därmed avtalstroheten att stiga. Enligt kommunstyrelsen bör man vara medveten

om att det kommer att ta tid att få in avtalen i systemet då processen kring varje avtal är

omfattande. Man bör även vara medveten om att alla avtal inte lämpar sig för e-handel,

exempelvis avtal Vid engångsköp. Inom kort kommer kommunen att ha tillgång till en så

kallad avtalscontroller. Denne kommer bland annat att följa upp hur verksamheterna

bedriver sina inköp och fungera som stöd för förvaltningarna i arbetet med att förbättra

avtalstroheten.

I övrigt motsvarar slutsatserna i PwC:s granskning den uppfattning som

upphandlingsenheten har kring forvaltningamas avtalstrohet och inköpsorganisation.

Därför är det upphandlingschefens uppfattning att forvaltningamas arbete med att öka

avtalstroheten bör intensifreras.

3
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Riktlinjerna för attest kan enligt kommunstyrelsen kompletteras med exempelvis följande

skrivning: ”Attestuppdrag kan begränsas. Exempelvis kan det gälla viss tidsperiod, del av

verksamhet, del av projekt, beloppsgränser 0 s v."

Enligt kommunstyrelsen tydliggörs redan i reglementstexten att det rör sig om

kommunövergripande upphandlingar och upphandlingar som sker samordnat med

annan/andra kommuner. Skrivningen ..."övriga upphandlingar av stor principiell vikt” har

till syfte att ge kommunstyrelsen en öppen befogenhet. Uttrycket är välbekant rent

kommunallagsrärtsligt och beskriver exempelvis fullmäktiges befogenheter i

kommunallagen 3 kap 9 §. Enligt Prop 1973:90 sid 231 står uttrycket för ett

beslutsoinråde av mera grundläggande natur eller mera generell räckvidd. Det handlar

främst om beslut där det politiska momentet är avgörande. Såväl ”grundläggande natur”

som “generell räckvidd” behöver inte i den enskilda upphandlingen betinga ett särskilt

högt värde men kan binda upp och begränsa kommunens handlingsutryinme. Det skulle

därför enligt kommunstyrelsen förfela syftet med skrivningen att begränsa det till vissa

belopp. Det är tämligen vanligt att vid handläggningen av ärenden prövajust frågan om

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för att bedöma om kommunstyrelsen

eller fullmäktige ska besluta i ett ärende.

Dataprogrammet mäter om förvaltningarna genomför köp till avtalsleverantörer. Det går

dock inte att få ut information kring huruvida avtalsprodukter inköps. Det kan alltså vara

så att fel produkter köps in från leverantör med vilken kommunen har avtal. Man bör

därför överväga om ett system som bättre mäter avtalstroheten ska införskaffas.

Granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet

Revisorerna har granskat huruvida kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig

styrning och uppföljning av näiingslivsverksamheten som bidrar till att kommunens

näringspolitiska mål förverkligas. Granskningen visar att de förändringar som gjorts av

organisation och införandet av ett nytt uppföljningssystem avser att säkerställa en

ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att

kommunens näringspolitiska mål förverkligas. Kommunstyrelsen bör säkerställa att

utvärderingar görs specifikt mot de mål som kommunfullmäktige har fastställt genom att

kommunen låter genomföra utvärderingar och inte enbart förlita sig på externa

utvärderingar.

Revisorerna efterlyser en definition av attityder till företagande relaterat till det

näringspolitiska arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder.

För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser

ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten

baserade på uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda kriteriema.

4
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Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att återspegla

samtliga av kommunfullmäktiges  beslutade  övergripande mål. Att få en relevant

uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska mål som gäller i

Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning är' angeläget. Därför bör

egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser om kommunens näringspolitiska

åtgärder genomföras som komplement eller alternativ till de externa undersökningar som

används för uppföljning idag.

Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det

näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala

verksamheter.

I rapporten pâtalas även behovet av bättre kommunikation och informationsinsarnling

mellan förvaltningarna för att underlätta de externa kontakterna med företagare.

Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller' vissa fastighetsföwärv

för strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta

föwaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen behandlade rapporten den  3  december år 2015. Revisorerna har i

skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2016-02-09, begärt ett förtydligande av

kommunstyrelsens svar.

Granskning av sjukfrånvaron
Granskningen av sjukfrånvaron avgränsades till att bedöma om kommunstyrelsen, BUS-

nämnden och omsorgsnämnden arbetar ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron.

Granskningen visade att kommunstyrelsen och BUS«nämnden till delar arbetar

ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron, medan omsorgsnämnden arbetar

ändamålsenligt för att reducera sjukfrånvaron.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna gällande sjukfrånvaron är

i huvudsak tydlig. Vidare finns ändamålsenliga kommunövergripande policyer och

strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro, liksom mål och aktiviteter för att minska

sjukfrånvaron.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har genomfört någon

kommunövergripande, dokumenterad analys av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron,

vilket är att betrakta som en brist. Vidare bör kommunstyrelsen och nämnderna få

löpande redovisning om hur sjuktalen utvecklas.

5
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l granskningen konstateras att kommunstyrelsen har vidtagit få kommunövergripande

åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. BUS-nämnden har delvis genomfört åtgärder i

syfte att minska sjukfrånvaron, i och med projektet på två förskolor i syfte att underlätta

vikariehanteringen. Omsorgsnämnden har vidtagit aktiva åtgärder för att minska

sjukfrånvaron i och med det åtgärdspaket som nämnden beslutade om ijanuari år 2015.

Efterlevnaden av gällande riktlinjer och rutiner för rehabiliteringsarbetet behöver följas

upp inom ramen för BUS-nämndens och omsorgsnämndens interna kontrollarbete.

Kommunstyrelsen rekommenderas att, inom ramen för det kommunövergripande arbetet

med sjukfrånvaron, utbyta erfarenheter medjåmforelsekommuner med låg sjukfrånvaro i

syfte att hitta framgångsfaktorer för det förebyggande arbetet.

BUS-nämndens svar

BUS-nämnden har behandlat revisionsrapporten den 16 februari 2016. I sitt svar uppger

nämnden att det finns all anledning för BUS-nämnden att hörsamma kominunrevisorerna

då de efterlyser en förstärkning av arbetet med att minska sjukfrånvaron. Karlshamns

kommun står inför en mycket stor utmaning då behovet av personal inom bland annat

BUS-nämndens verksamheter kraftigt ökat och kommer att öka de kommande åren.

Svar från omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har ännu inte inkommit till revisionen

vid tidpunkten för upprättandet av föreliggande redogörelse.

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Granskningen av kommunstyrelsens investeringsplanering visade att kommunstyrelsens

beslutsunderlag och rutiner inte är tillräckligt ändamålsenliga och att den interna

kontrollen avseende investeringar i anläggningstillgångar har brister.

Kommunen har genomfört och står inför omfattande investeringar.

lnvesteringsverksamheten ställer stora krav på de processer och beslutsunderlag som

föregår beslut om investeringar. Processema behöver utvecklas och tydliggöras genom

styrdokument med tydlig processbeskrivning för investeringsprocessens olika faser, med

roller och ansvar, och med en tydligare styrning avseende innehåll i form av bland annat

behovsanalyser och handlingsalternativ i de underlag som ligger till grund for

beslutsfattandet.

Det bör finnas en transparens i vilka överväganden kring handlingsalternativ som har

skett, samt att handlingsaltemativen tydligt redovisas.

Kommunens investeringar innebär oftast betydande kapitalutgifter och

avskrivningstidema förutsätts långa, vanligtvis över 30 år. Behovsanalysema måste

innehålla ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Behoven behöver också tydligare kopplas

till de övergripande målen, där det framgår hur investeringen ska bidra till ökad

måluppfyllelse. Behovsanalysen behöver, när det är relevant, underbyggas av volyrntal

eller andra för verksamheten motiverande faktorer.  I  samband med behovsbeskrivningen

anser vi att nämndernas övewäganden tydligt bör framgå.

6
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Det strategiska arbetet med investeringar behöver öka med ett tydligare tvärsektoriellt

arbete För att främja helhetsperspektivet. Lokalförsörj ningsgruppen, eller motsvarande,

har en viktig roll i sammanhanget och behöver tydligare fungera som en strategisk

samordnande funktion med såväl framförhållning som långsiktighet i arbetet. Bristande

framförhållning kan innebära att investeringar kommer till stånd, utan tillräckliga

beslutsunderlag. Genom ett tydligare tvärsektoriellt arbete, med ett helhetsperspektiv,

reduceras risken för att felaktiga beslut om investeringar sker. Vi anser också att rollerna

behöver tydliggöras vad avser roll och ansvar för att investeringsobjektet utformas

kostnadseffektivt utifrân verksamhetens behov.

Kopplat till de höga investeringsvolymema och kommunens fmansiella mål, att det

behövs en transparent planering som är ett antal år längre än tre år. Denna planering

kopplas till en bedömning av hur internt tillförda medel till investeringsutgiftema

förhåller sig till det långsiktiga behovet av nyupplåning. Framförhållning och

lângsiktighet är viktigt faktorer för att i görligaste mån skapa stabilitet i planeringen och

att undvika allt för stora förändringar mellan budgetåren, samtidigt som oväntade

omvärldsfaktorer som påverkar planeringen enklare kan hanteras genom den bättre

överblick som en längre tidshorisont innebär.

Kommunstyrelsens svar

Kommunstyrelsen har behandlat revisionsrappoiten den 2 februari 2016. I sitt svar

uppger kommunstyrelsen att den delar revisionens synpunkter och ekonomiavdelningen

kommer att tillsätta en arbetsgrupp med bred förankring för att jobba vidare med

synpunkter-na. Ambitionen är att arbetsgruppen är klar och kan presentera ett förslag till

åtgärder och en arbetsmodell senast 20 l 6-10-30.

Förstudier

Under året har revisorerna genomfört tvâ Förstudier i syfte att bedöma om fördjupad

granskning krävs. I förstudien om gymnasielevers arbetsplatsförlagda lärande bedömdes

att resultatet bör fogas till revisoremas risk- och väsentlighetsanalys samt följas upp av

revisorema i samband med möten med gymnasienämnden. Förstudien om

fritidsgårdsverksamheten resulterade i bedömningen att förstudien inte föranleder ett

behov av en fördjupad granskning av fritidsgårdsverksamheten i dagsläget.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen
Genom lekmannarevisorema har vi också granskat verksamheten i de kommunala

bolagen enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Samtliga kommunens revisorer

erhåller rapporter från lekmannarevisoremas arbete i bolagen och utsedda

lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med styrelserepresentanter

och ledning för respektive bolag.
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KARLSHAMN 2016-04-01

Bilaga  till  revisionsberättelsen

Avslutning

Revisorerna har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Vår processorienterade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att

granskningen avslutas först sedan vidtagna och eller planerade åtgärder har redovisats.

Sammanträffanden har under året löpande skett med kommunfullmäktiges presidium. Vi

har även genomfört möten med presidiema (inklusive en representant för det största

oppositionspartiet) i kommunstyrelsen, BUS-nämnden, omsorgsnämnden och

socialnämnden. Revisorerna har vid dessa möten fört en övergripande diskussion om

respektive nämnds verksamhet och ekonomi. Vid mötena har respektive presidium på

uppdrag av revisorema genomfört en Swot-analys. Möten med resterande nämnder

kommer att genomföras under år 2016.

Vår granskning sker under offentlig insyn. Rapporter och övriga skrivelser hänförliga till

vår granskning utgör därför, efter vår slutbehandling, normalt offentliga handlingar.
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I n l edn i n g
Jag tycker inte att det var så länge sedan jag satt
här senast och skulle summera året som gått. Tiden
går fort när man jobbar med bra personal och med
intressanta uppgifter. Jag har nu varit förbundschef
i lite mer än ett år och det har varit ett intensivt
men mycket givande år.

Vi, tillsammans med Räddningstjänsten Östra
Blekinge, startade året med att utbilda våra
direktioner som hade förändrats efter valet 2014.
Utbildningen var uppskattad och det kändes bra
att förbundens politiska ledningar ck möjlighet att
träffas och utbyta tankar och idéer.

Vi har under året fortsatt med förberedelserna inför
vår organisationsförändring. I den nya organisatio -
nen kommer er i personalen att få ekonomi- och
personalansvar. För att klara det så har vi genom -
fört utbildningar i ekonomi samt i vad det innebär
att vara chef. Jag har stora förhoppningar på den
nya organisationen som träder i kraft 2016-01-01.

Som ett led i att utveckla vår övningsverksamhet så
har mycket arbete lagts ner på att förändra contai -
nersystemet på övningsfältet. Containrar har bytts
ut samtidigt som nya har tillkommit och byggnaden
kan nu anpassas till att vara en villa, ett erbostads -
hus eller ett fartyg. Denna ombyggnation har skett
i egen regi av vår driftenhet. Jag ser fram emot att
under våren 2016 få se allt i full drift. Toaletten i
ett av våra klassrum har under hösten handikapp -
anpassats men ett problem som är kvar att lösa är
tillgången på vatten samt en bra avloppslösning.

Brandstationen i Svängsta uppfyller inte Arbetsmil -
jöverkets krav. Av den anledningen har vi undersökt
möjligheten att bygga om be ntlig byggnad eller

att hitta en annan lokal som ska kunna anpassas
till en brandstation som uppfyller kraven. Vår lös -
ning är att bygga om ett utrymme inne på Halda
utvecklingscenter. Nu återstår förhandlingar innan
ombyggnaden kan starta.

När det gäller brandstationen i Karlshamn så har
fastighetsavdelningen beviljats 100 tkr för att
göra en förstudie. Frågan om samlokalisering med
ambulansverksamheten har åter kommit upp på
bordet, så er möten är inplanerade under våren.
Jag anser att det är väldigt viktigt att vi snarast vet
vilken väg vi ska gå då personalen på brandstatio -
nen behöver veta vad som kommer att ske.

Vi har under året anställt era nya medarbetare.
Förutom nya deltidsbrandmän så har vi anställt en
brandingenjör, en drifttekniker, en vaktmästare, en
ekonom och en brandinspektör. Vi hälsar er alla
välkomna till oss och hoppas att ni ska trivas!

Det har givetvis hänt mycket mer i vår verksam -
het, men det låter jag mina kolleger berätta om i
årsredovisningen.

Jag vill tacka direktionen för det arbete ni har lagt
ner samt även tacka våra medlemskommuner för
ett bra samarbete.

Sist men inte minst, så vill jag tacka vår personal för
allt arbete som ni har lagt ner för förbundet. Det
är med er kreativitet, kompetens och engagemang
som förbundet utvecklas vidare. Vi kommer under
2016 att tillsammans göra ett bra arbete för de
som bor, vistas och verkar inom vårt område.

” Vi kommer under 201 6 att
tillsammans göra ett bra
arbete för dem som bor,

vistas och verkar inom
vårt område.”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksam hetsberättel se

Stöd till enskilda
Myndighetsutövande
Årets tillsyner har fortsatt på temat erbostads -
hus likt 2014 och vi har dessutom genomfört LBE
tillsyner enligt bestämda frister. På grund av att en
brand i ett erbostadshus kan medföra stora kon -
sekvenser för ett stort antal människor samt att vi
tidigare har haft ett ertal insatser i sådana objekt
så har vi valt att prioritera dessa. Det är viktigt att
fastighetsägaren arbetar förebyggande och att
gällande krav på brandskyddet uppfylls.

Vid årets tillsyner har en del brister i brandskyddet
uppmärksammats. Exempelvis dörrar som inte upp -
fyller de brandtekniska kraven, avsaknad av tidig
detektion av brand i källarutrymmen samt brister
i det systematiska brandskyddsarbetet. Detta har
resulterat i att fastighetsägare och bostadsrättsför -
eningar utfört förbättrande åtgärder och därmed
har nivån på brandskyddet höjts avsevärt.

Under året har en medarbetare från utrycknings -
styrkan fått möjlighet att läsa Tillsyn A. Vi ser det
som väldigt positivt att er personer i vår organi -
sation är intresserade och har möjlighet att också
arbeta förebyggande med tillsyn. Målsättningen är
på sikt att en person i varje skiftgrupp i heltidsstyr -
kan ska ha behörigheten att utföra tillsyner.

Mötet med människan
Under året har vi träffat många människor som bor,
vistas och verkar i våra medlemskommuner. Möten
har skett både fysiskt vid olika arrangemang och

utbildningar samt genom sociala medier. Vårt mål
är att nå ut med våra budskap till så många olika
målgrupper som möjligt. Under 2015 har vi gjort
37 st inlägg på hemsidan och 150 inlägg i sociala
medier. Vi har också haft privilegiet att få träffa
seniorer på äldredagen, medverkat vid LO-dagen
och träffat våra kommuninnevånare vid julskylt -
ningen på torget.

Inför sommaren deltog vi i förberedelserna inför
de festivaler som anordnas i våra kommuner.
Under festivalerna utfördes en del tillsynsarbete
då vi exempelvis besökte olika campingar samt
de matknallar som hanterar gasol. Under Sweden
Rock Festival, som är den största festivalen i våra
tre kommuner, bemannade vi även i år med en liten
räddningsstyrka på två personer. Räddningsstyrkan
kontrollerade bland annat säkerheten på camping -
ar, utförde räddningsinsatser och kommunicerade
med rockarna på plats. Vi var även med på Kille -
bom och Östersjöfestivalen där vi pratade säkerhet
med besökarna.

Säkerhets- och krissamordning
Under föregående år genomförde medlemskom -
munerna en utredning avseende kris- och säker -
hetssamordningen, vilket resulterade i att samord -
ningen från och med årsskiftet lades tillbaka hos
medlemskommunerna. Verksamheten drivs nu av
en kris- och säkerhetssamordnare för Olofströms
och Sölvesborgs kommun samt en för Karlshamns
kommun.
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Stöd till
enskilda
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Organisation
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge bedriver
räddningstjänst för våra tre medlemskommuner: Karlshamn,
Sölvesborg och Olofström. Den nansiella fördelningen mellan
kommunerna är 57,8%, 24,9% respektive 17,3%.

Organisation styrs av en politisk direktion som består av nio leda-
möter, tre från respektive kommun. Var och en av ledamöterna har
personliga ersättare. Förbundet leds av en förbundschef och i
ledningsgruppen nns även räddningschef, huvudprocessledare,
HR-chef och driftchef. Vi har stödfunktioner i egen regi som
hanterar ekonomi, personal och drift.

Förbundets verksamhet beskrivs i tre huvudprocesser:
Stöd till enskilda stödjer den enskilde och organisationer att
förebygga olyckor genom bland annat utbildningsverksamhet och
myndighetsutövning. Insatser vid oönskade händelser innefattar arbete i vår utryckande organisation.
Analys och utredning tar vid efter en oönskad händelse för återföra erfarenheter både inom och utanför
organisationen.
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Här utbildar vi oss
i arbete på hög höjd.

3

Insatser vid oönskade händelser
Metodutveckling
För att genomföra effektiva och säkra rädd -
ningsinsatser är en väl utvecklad metod en för -
utsättning samtidigt som anpassningar till nya
arbetsuppgifter och risker behöver göras. Un -
der året har ett antal projekt och utbildningar
genomförts där nya metoder har utvecklats.

• En metod har tagits fram för de insatser där
räddningstjänstens bärbara stegar är enda
möjligheten till livräddning och den nöd -
ställde själv saknar förmåga att klättra ned
på stegen. Utbildning kommer att genom -
föras 2016.

• En metod som kallas ”Kättinglosstagning”
har införts vid stationen i Karlshamn. Meto -
den innebär att man med hjälp av kättingar
genomför losstagning av fastklämda perso -
ner i olika typer av fordon.

• Ett samverkansprojekt med Räddningstjäns -
ten Östra Blekinge har genomförts i syfte
att öka vår förmåga att genomföra insatser
på ett säkert och effektivt sätt mot brand
i komplexa miljöer. Projektgruppen har
arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och
en organisation för insats med rökdykare
i komplexa miljöer. Utbildning kommer att
genomföras under 2016.

• Metoden med skärsläckare har utretts och
den kommer vi att fortsätta att använda i
förbundet.

Utbildningar 2015 2014 2013 2012 2011

Extern utbildning*: 117 162 157 179 140
kurser/info

Extern utbildning: 2 333 3 911 3 939 3 058 3 105
antal elever

* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser.

Myndighetsutövande 2015 2014 2013 2012 2011

Tillsyn enl. LSO 43 36 75 59 73

Tillsyn enl. LBE 35 25 40 36 51

Tillstånd LBE 25 23 27 46 48

I förbundet har hittills utfärdats 410 tillstånd att själv få rengöra sin

eldstad och rökkanal.

Analys och utredning 2015 2014 2013 2012 2011

Insatsutvärdering 4 3 6 6 4

Olycksförloppsutredning 2 9 9 5 10

Återkoppling 6 9 8 4

-�482�-



”Räddningstjänsten har totalt 
genomfört 895 larm, vilket är   
en ökning från föregående år.”

Personalkompetens
Utbildning och övning har genomförts enligt upp-
gjord övningsplan. Utöver övningar enligt övnings-
plan har särskilda satsningar gjorts under året inom 
vissa områden.

• Kompletterande utbildning för motorsåg har 
genomförts enligt AFS 2012:1.

• Utbildning avspärrning vid trafikolycka.
• Utbildning i dörrforcering för Karlshamn deltid, 

Mjällby och Svängsta.
• En preparandutbildning för nyanställda   

brandmän genomfördes med 12 st deltagare.

Under året har också ett antal medarbetare   
genomgått fortbildning inom olika områden.   
43 personer har genomfört 14 olika utbildningar 
i andningsskydd, fartygsbrandsläckning, PHTLS, 
båtförarutbildning, motorsåg, kättinglosstagning, 
höghöjd, skärsläckare och testledarutbildning.

Övriga projekt, utredningar och investeringar
Ett antal projekt och utredningar inom olika   
områden har genomförts.

• En utredning har gjorts av det förbjudna ämnet 
PFOS i våra skumvätskor. Resultatet påvisade 
glädjande att nivåerna låg under de tillåtna   
värdena.

• Nya talenheter för kommunikation vid rökdyk-
ning har köpts in.

Under året har det också gjorts inköp i en mängd 
utrustning för räddningstjänstuppdrag och övning.

Statistik
Räddningstjänsten har totalt genomfört 895 larm, 
vilket är en ökning från föregående år. Händelsety-
per som stått för den största ökningen är trafiko-
lycka, IVPA-larm samt lyfthjälp till hemtjänsten. 
Glädjande är att antalet bränder har minskat något 
samt att de automatiska brandlarmen inte har   
ökat trots att antalet anslutna larm till SOS ökat.

Nya befäl
Under året så har fördjupade internutbildningar   
för nya insatsledare och styrkeledare genomförts. 
Utbildningen har skett parallellt med genomföran-
det av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps (MSB) utbildningar ”Räddningsledare A” och 
”Räddningsledning B”. Internutbildningen är ett 
komplement till MSBs utbildningar, där aspiranten 
erhåller djupare kunskaper om ledningsfunktionens 
uppgifter, ansvar och befogenheter i den egna 
organisationen. 

Insatsplaner
För alla anläggningar som är farlig verksamhet bör 
kommunen och verksamhetsutövaren ha var sin 
plan för räddningsinsatser (MSBFS 2014:2). Rädd-
ningstjänsten har sedan tidigare upprättat insats-
planer för flera av de anläggningar som är farlig 
verksamhet. Under 2015 har ytterligare en insats-
plan tagits fram som avser Aarhus Karlshamn AB. 

4

Utryckningsstatistik 2015 2014 2013 2012 2011

Brandlarm 122 131 168 142 135
Räddningslarm 219 232 204 187 165
Automatlarm, ej brand 276 278 240 222 236
Övrigt 278 209 168 189 138
Totalt 895 850 780 740 674
 Antal faktiska larmtimmar 5 571 4 429 5 007 4 207 3 895

Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddnings-
larm innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada, 
vattenskada, djurräddning, drunkning och länspumpning.
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Analys och utredning
Olycksutredning/Insatsutvärdering
Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar med
att utreda olyckor i syfte att förebygga liknande
olyckor samt att utvärdera den egna insatsen.
I olycksutredningar och insatsutvärderingar kom -
mer eventuella brister fram och åtgärdsförslag för -
medlas till drabbade verksamheter, organisationer
eller fastighetsägare. Utredningarna och utvärde -
ringarna genererar även erfarenheter som sprids
inom vår organisation. I följande text redovisas
en sammanfattning av några utredningar som
genomfördes under 2015.

Brand i erbostadshus på Kungsgatan i
Karlshamn
I december 2014 larmades vi till en brand i ett

erbostadshus i centrala Karlshamn. Byggnaden
inrymmer fem lägenheter samt en affärslokal.
Byggnaden är en del av kvartersbebyggelsen med
sammanbyggda hus på respektive gavel samt en
sammanbyggd förrådsbyggnad på innergården.

Branden startade på grund av ett hetarbete
med gasol på förrådsbyggnadens tak och spred
sig snabbt till erbostadshusets yttervägg, i en
luftspalt mellan två sammanbyggda hus. Branden
spreds även till insidan av ytterväggen.

Efter intensivt arbete i två timmar, med initialt tre
styrkor, lyckades vi få branden under kontroll.

Framgångsfaktorerna var framförallt:

• vår snabba ankomst med tre styrkor till
brandplatsen,

• aktivt operatörsarbete med både skärsläckare
och dimspik tillsammans med värmekamera,

• brandmän och befäl hade nyligen utbildats i
konstruktionsbrand.

Utsläpp av gasol från bergrum på E.ON Gas
Sverige ABs terminal i Oxhaga
Den 25 december 2014, inkom ett larm om gasol -
utsläpp på E.ON:s anläggning på Oxhaga Nabb i
Karlshamn. Anläggningen är en stor gasoldepå där
propan lagras i två bergrum. Ovan mark ligger ett
rörsystem via vilket gasolen kan lastas och lossas.
Läckaget omfattade gasol i gasfas som ödade ut
ur ett hål i en rörtätning ovan mark, uppe på ber -
get, ovan bergrummen. Läckaget var omfattande
och brännbara koncentrationer kan ha funnits upp
till 25 meter från utsläppspunkten i vindriktningen.
En initial plan beslutades där berörda pumpar
nödstoppades, utsläpps- och riskområde mättes
och utsläppspunkten vattenbegöts för att skapa en
ispropp som tillfälligt begränsade läckan. Eftersom
läckaget ovan mark berodde på ett hål i en rörled -
ning nere i bergrummet var ett vattenlås tvunget
att skapas i bergrummets pumpgrop för att få
stopp på läckaget.

Bild från branden
i erbostadshuset
på Kungsgatan i
Karlshamn.
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Räddningstjänsten, tillsammans med E.ON:s per -
sonal, lyckades genomföra planen och efter ca sex
timmar var bergrummet förseglat med hjälp av
vattenlåset.

De erfarenheter som framkom efter utredningen
var:

• att vi nyttjade en ledningsresurs från Räddnings -
tjänsten Östra Blekinge och samverkan mellan
ledningsfunktionerna i väst och i öst fungerade
mycket bra. Därmed har ett stort steg tagits mot
att förstärka varandra på ledningssidan.

• samverkan med E.ON:s personal fungerade
mycket bra. Utredaren konstaterade att täta
kontakter, övningar och utbildningar tillsammans
med anläggningspersonal är viktigt och skapar
förutsättningar för god samverkan.

• den kamera som lmade området innebar att
ledningen ck en oslagbar överblick över ut -
släppsplatsen. Vi bör framhålla detta vid möten/
tillsyner/övningar på anläggningar med farlig
verksamhet.

Vi skulle också kunna utreda nyttan med att själva
köpa in en drönare eller motsvarande.

Tra kolycka på Svängstavägen
I januari 2015 inträffade en olycka då en av våra
brandmän blev påkörd av en lastbil i samband
med tra kdirigering efter en tra kolycka. Lastbilen
passerade en kurva och ca 200 meter efter kurvan
arbetade brandmannen med att dirigera tra k.
Eftersom väglaget var halt och lastbilen framfördes
i hög hastighet hann inte chauffören sakta ner och
stoppa fordonet, utan väjde istället för brandman -
nen, som träffades av lastbilens sida. Brandmannen
fördes till sjukhus med ambulans där det visade sig
att personen inte fått några allvarliga skador.

Olyckan visar tydligt att riskerna är stora för rädd -
ningspersonal vid tra kolycksarbete. Den absolut
viktigaste åtgärden som måste vidtas i samband
med tra kolyckor är att ”säkra olycksplatsen”. Det
innebär att vi måste se till att andra tra kanter
inte kan skada räddningspersonal eller drabbade
vid olycksplatsen, orsaka nya tra kolyckor eller
förvärra den aktuella olyckan. För att arbetsmiljön
ska bli bättre har vi vidtagit era åtgärder. Vi har
bl.a. införskaffat ny avspärrningsutrustning och vår
personal har utbildats ytterligare. Framtida utbild -
ningar och övningar i tra kolycka kommer alltid att
innehålla ett moment som avser just ”säkra
olycksplatsen” och avspärrning.

6
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När bogserbåten
Zeus brann omkom
fyra personer.

Brand på bogserbåten Zeus i Sölvesborg
I september 2015 inträffade en brand på en bog -
serbåt som låg vid kaj i Sölvesborgs ytterhamn.
Branden var omfattande vid vår ankomst då en av
hytterna, en trappa under däck, var helt övertänd.
Vi använde både skum och vatten för att succes -
sivt ta oss ner till hytten och släcka branden. Under
släckningsarbetet bekräftades att det fanns fyra
personer kvar nere i hytterna. Mot bakgrund av den
kraftiga brand som de första brandmännen möttes
av vid ankomst, bedömdes det högst osannolikt att
någon av dessa skulle vara vid liv.

Arbetet med att släcka en fartygsbrand är något
som vi inte ställs inför särskilt ofta. Problemen i
samband med släckningsarbete på fartyg är många.
Några faktorer som gör det svårt är att utrymmena
är mörka och trånga samtidigt som skrovet blir
otroligt varmt. Verktygen som vi använde, i form av
traditionell släckning med vatten samt skumpåfö -
ring, fungerade bra men arbetet tog mycket lång
tid. Andra metoder diskuterades men genomfördes
aldrig på grund av olika omständigheter.

Fartygsbänder/fartygsolyckor inträffar inte särskilt
frekvent, varför denna olyckstyp inte har priori -
terats i övningsverksamheten. Kunskaperna om

fartyg, konstruktion, brandsläckning mm. är många
gånger bristfälliga. Även kunskaper om andra be -
rörda myndigheter, inklusive intressenter, och deras
resurser är bristfälliga.

Ovan anges några av de slutsatser som beskrevs i
utredningen. För att öka kunskapen hos personalen
genomförs ett projekt, Fartygsbrand i hamn, som
påbörjades redan i början av 2015. Syftet med pro -
jektet är just att öka förmågan hos brandmän och
befäl vid insatser mot fartygsbrand i hamn.

Interna analyser
Under 2015 har vi analyserat samtliga insatser där
skärsläckaren har använts som släckmetod. Resul -
tatet av utredningen visar att skärsläckaren använts
med framgång vid tre av fem händelser. Vid dessa
händelser har vi räddat ekonomiska värden tack
vare den använda metoden. Det tar tid att arbeta in
ett nytt koncept i verksamheten, varför vi förutspår
att metoden kommer användas mer itigt för varje
år som går. Vi tror att konceptet kommer användas
med stor framgång framöver, och därför kommer
vi att investera i ytterligare en skärsläckare under
2016.

7 7
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Mål och vision 2015-2018
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

Området, som Räddningstjänsten Västra  
Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.

Verksamhetsidé: 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första 
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet 
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsin-
sats och skall samtidigt ha en optimal skadeavhjäl-
pande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka 
för att skapa trygghet och säkerhet hos de som 
bor och vistas inom kommunerna vid såväl vanliga 
olyckor, olyckor som kan föranleda räddningsinsats, 
extraordinära händelser som under höjd beredskap 
genom att hålla hög kvalitet på verksamheten sett 
ur både ett producent- och konsumentperspektiv. 
Samtliga delverksamheter inom organisationen 
skall så långt det är möjligt sträva efter att upp-
rätta rutiner för en hållbar ekologisk utveckling 
och en effektiv användning av resurser. Vidare skall 
Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för 
de anställda.

I förbundets handlingsprogram för perioden 2015-
2018 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 
Dessa inriktningsmål innebär att räddningstjänsten 
skall:

• sätta medborgaren i fokus med hög tillgäng-
lighet för de som bor, vistas och verkar i 
medlemskommunerna

• aktivt arbeta med att identifiera risker samt 
förebygga oönskade händelser för att på 
ett bra sätt planera för åtgärder vid sådana 
händelser 

• medverka till att stärka den enskildes förmå-
ga att själv förebygga och minska effekterna 
av oönskade händelser 

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 
räddningstjänstuppdrag vid oönskade hän-
delser

• aktivt analysera, återföra och sprida erfaren-
heter från inträffade oönskade händelser

   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan   
som utgår från våra tre huvudprocesser: Stöd till 
enskilda, Insatser vid oönskade händelser samt 
Analys och utredning. I planen beskrivs övergripan-
de mål och aktiviteter för varje process som härleds 
från förbundets fem inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2015
I verksamhetsplanen för 2015 fanns det totalt 21 
aktiviteter fördelade under respektive process in-
klusive tre övergripande aktiviteter. I år har majori-
teten av aktiviteterna slutförts. De tre övergripande 
aktiviteterna som avsåg framtagande av handlings-
program, verksamhetssystem samt en organisa-
tionsöversyn är uppfyllda. 

Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 3 3
Stöd till enskilda 5 2
Insatser vid oönskade händelser 11 8
Analys och utredning 2 2
Totalt 21 15

-�487�-



99

Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 3 3
Stöd till enskilda 5 2
Insatser vid oönskade händelser 11 8
Analys och utredning 2 2
Totalt 21 15

Stöd till enskilda 
I processen ingår myndighetsutövning, utbildning 
och kommunikation. Processens övergripande mål 
är att nå och möta alla som bor, vistas och verkar 
i våra medlemskommuner för att öka den egna 
förmågan att förbereda sig på både stora och 
små oönskade händelser. Under hösten så drab-
bades processen av långvarigt personalbortfall, 
vilket minskade möjligheterna att uppfylla samtliga 
aktiviteter. På grund av personalbortfallet så har tre 
aktiviteter ej slutförts.               

Planerna som skulle upprättas för riskanläggningar 
samt för arbete med kulturminnesmärkta byggna-
der har fått skjutas fram i tiden. Enligt aktiviteten 
för utbildning ska samtliga åk 4 och åk 7 utbildas 
samtidigt som utbildningar i Allmän Brandkunskap 
och Heta arbeten ska utföras löpande. Dock så är 
inte åk 4 utbildningen slutförd på grund av perso-
nalbrist.

Vi bedömer att arbetet inom processen och   
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. 

Insatser vid oönskade händelser
I processen planeras aktiviteter inom delproces-
serna första insatsperson, transportmedel,   

personlig skyddsutrustning, räddningsmateriel, 
personalkompetens, taktik och metod samt led-
ning. Målen innefattar att sätta den drabbades 
trygghet i fokus genom att arbeta för en god 
förmåga hos våra medarbetare och en modern, 
säker och effektiv organisation vid insats. Under 
året har åtta av elva aktiviteter slutförts. På grund 
av bristande ekonomi beslutades att upphand-
lingen av FIP-bilarna skulle flyttas fram till 2019 och 
räddningsbilen till 2017. Därmed uppfylldes inte 
heller aktiviteten att införa arbetssättet med första 
insatsperson vid styrkorna i Svängsta och Mjällby. 

Vi bedömer att arbetet inom processen och   
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.
 

Analys och utredning
I processen ingår aktiviteter inom delprocesserna 
uppföljning av olyckor och insatser samt interna   
utredningar och analyser. Målen för processen är 
att analysera vår egen verksamhet och kontinuer-
ligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att 
hitta olyckstrender i samhället, förebygga olyckor 
samt minska konsekvenserna av en oönskad hän-
delse. Samtliga aktiviteter är slutförda.

Vi bedömer att arbetet inom processen och   
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. 
 

Måluppfyllelse för året
Vi bedömer att årets genomförda aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen tillsammans med vårt övriga ar-
bete under året är i linje med våra fem inriktnings-
mål och sammantaget gör att våra inriktningsmål 
uppfylls.

Vi arbetar hela tiden med målet att sätta medbor-
garen i fokus. Både vårt informations- och  utbild-
ningsarbete såväl som erfarenhetsåterföringen av 
våra utredningar stärker på olika sätt förmågan 
hos alla som bor, vistas och verkar i våra med-
lemskommuner. Genom att parallellt arbeta med 
kontinuerlig uppdatering av vår utrustning och våra 
metoder blir vi också effektivare på att genomföra 
räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa 
medborgaren när olyckan ändå inträffar. 

Jocke och Erik kontrollerar 
brandsäkerheten i mattälten på 
Sweden Rock Festival. Särskilt 
beaktas riskerna vid hantering 
av gasol.
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M edarb etare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (11) 21 (20) 60 (63)

Övrig personal* 5 (7) 12 (11) 17 (18) 43 (44)

Brandmän, heltid 1 (1) 23 (23) 24 (24) 41 (40)

Brandmän, deltid 5 (5) 93 (99) 98 (104) 42 (42)

Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 41 (42)

Totalt 20 (22) 150 (154) 170 (176)

*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör,

brandinspektör, krissamordnare, säkerhetssamordnare, utbildningssamordnare och stationsmästare.

Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom
parantes.

Rekryteringar
Under året har vi haft personalomsättning i
utryckningsstyrkorna samt på dagtidspersonalen
(i tabellen benämnd övrig personal). Som vi berät -
tade i årsredovisningen för 2014 tidigarelade vi
rekryteringen av räddningstjänstpersonal i be -
redskap. Under våren slutfördes rekryteringen då
10 nya medarbetare genomgått grundutbildning
till deltidsbrandmän. Vi har också rekryterat fyra

grå = brandman
röd = styrkeledare
gul = insatsledare (IL)
vit = räddningschef i
beredskap (RCB)

RCB och
Insatsledare

styrkeledare till förbundets utryckningsstyrkor på
deltiden. Framöver ser vi att det kommer att n -
nas ett fortsatt stort rekryteringsbehov av rädd -
ningstjänstpersonal i beredskap, framför allt på de
mindre orterna.

Det har även funnits ett behov av att ersättnings -
rekrytera medarbetare till både utryckningsstyr -
kan på heltid och dagtidsperonalen då vi har haft
pensionsavgång och medarbetare som har slutat.
Brandmän och styrkeledare till utryckningsstyrkan
på heltid har anställts samt en ekonom, drifttekni -
ker, brandinspektör, vaktmästare har anställts till
dagtidspersonalen.

Personalkompetens
För att upprätthålla Räddningstjänstens uppdrag är
vi mycket väl medvetna om hur viktigt det är med
kompetensutveckling och att det nns spetskom -
petens inom organisationen. Förutom den interna
övningsverksamheten och utbildningarna via MSBs
räddningsskolor har våra brandmän gått 14 olika
utbildningar. Alla brandmän har inte gått på alla
utbildningarna medan vissa har gått på era.

Varje år tas en övningsverksamhet fram för att åter -
spegla kommunernas riskbilder och utifrån detta
övar brandmännen på hur man ska agera
ute på olycksplatsen.

1 0
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”Den största förändringen har skett i individens
medvetande om riskerna vilket har lett till ett förändrat
beteende där medarbetarna tänker på att skydda sig i
större utsträckning”.

Personalkategori Övningstimmar/år

Räddningschef och brandingenjör 30

Insatsledare 10

Styrkeledare och brandman, heltid 150

Styrkeledare, deltid 10

Styrkeledare och brandman, deltid 50

Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,43 % (0,59 %) 0,00 % (0,00 %)

30-49 år 2,93 % (1,76 %) 40,56 % (30,40 %)

50 år eller äldre 3,50 % (4,37 %) 68,44 % (55,17 %)

Totalt 2,64 % (2,31%) 48,05 % (41,86 %)

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron per
ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som ut -
gör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående
år har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt.

Arbetsmiljö
Man har sedan länge känt till att brandmän i högre
utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av
vissa typer av farliga sjukdomar, vilket även media
har uppmärksammat de senaste året. Ett arbete
med att minska exponering av farliga ämnen för vår
personal påbörjades 2013. Exponering sker såväl
ute på brandplatsen som inne på brandstationen.
För att få en ökad kunskap och en större förståelse i
förbundet bjöds alla medarbetare in till en föreläs -
ning om projektet Friska brandmän. Föreläsaren
berättade om projektets arbetssätt, framgångar/
motgångar och även lite om framtidens arbete.
Projektet Friska brandmän har arbetat enligt en
modell som kallas för ”Skellefteåmodellen” som går
ut på att utveckla rutiner som alla kan följa och att
alla arbetar på samma sätt och efter en viss modell
efter varje brand. Projektet har som utgångspunkt
att förhindra att brandmän drabbas av sjukdomar
senare i livet.

Ett citat taget ur föreläsningen: ”Den största för -
ändringen har skett i individens medvetande om
riskerna vilket har lett till ett förändrat beteende
där medarbetarna tänker på att skydda sig i större
utsträckning”.

För 2016 har vi satt upp ett prestationsmål i verk -
samhetsplanen som heter Friska brandmän. Detta
har vi gjort för att betona vikten av en bättre och
säkrare arbetsmiljö.
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 5 087 tkr vilket är 612 tkr 
bättre än budgeterat och dessutom den högsta 
totala intäkten sedan förbundet bildades. Ökningen 
jämfört med budget beror i huvudsak på att antal 
felaktiga automatiska brandlarm har ökat. Vi har 
även gjort fler utbildningar i Heta arbeten samt sålt 
fler tjänster till kommunerna. Trots ett fortsatt bra 
likviditetsflöde så har ränteintäkterna blivit betyd-
ligt lägre än budgeterat vilket beror på det rådande 
ränteläget.    

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 48 730 tkr, 
310 tkr högre än budgeterat. De något högre 
kostnaderna går inte att härleda till några specifika 
händelser. Det är enstaka kostnadskonton som 
har dragit över budget något, exempelvis inköp av 
inventarier där vi har tvingats ersätta en del inven-
tarier till högre belopp. Förbundets räntekostnader 
har minskat jämfört med budget (-194 tkr) vilket 
beror på att årets pensionsskuldsavsättningen blev 
lägre än budgeterat.

I den reviderade budgeten för 2015 sänktes av-
skrivningarna, vilket gör att årets utfall på 3 718 tkr 
överskrider budget något.  

 

Investeringar
Investeringsbudget för 2015 togs av direktionen 
i oktober 2014 men i februari 2015 reviderades 
budgeten vilket medförde att investeringen av 
räddningsbilen flyttades till 2017. Därefter gjor-
des ytterligare en ändring i september månad då 
FIP-bilarna flyttades till 2019, samtidigt som en 
handikapptoalett behövdes på övningsfältet. 

Utfallet för årets investeringar är högre än budge-
terat då samtliga mindre investeringar i kategorin 
räddningsmateriel har dragit över budget något 
vilket även investeringen på övningsfältet har gjort.

  Budget 2015 Utfall 2015

Räddningsmateriel 400 640
Övningsfält 350 379
FIP-bilar 1 000 flyttas fram
   till 2019

Räddningsbil 1 750 flyttas fram
   till 2017

Handikapptoalett 150 136
Totalt 3 650 1 155

Verksamheten i siffror 2015 2014  2013 2012 2011

Antal invånare den 1/11 62 099 61 546 60 918 60 817 60 854
Årets resultat (tkr) 844 -437 348 572 -817
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 780 801 784 767 740
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -760 -808 -778 -757 -754
Självfinansieringsgrad (%) 10 8 9 8 9
Soliditet (%) 21 18 20 20 19

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och 
finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Årets resultat
För 2015 så redovisar förbundet ett positivt resultat på 844 tkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört 
med budgeterat resultat för året som var 5 tkr. Det positiva resultatet beror till stor del på den återbetal-
ning på 460 tkr som förbundet har fått från Fora. Förbundet redovisar också en väsentlig ökning (+612 tkr) 
av intäkterna jämfört med budget.
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Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har minskat med 
ca 800 tkr vilket beror på att två brandmän valde 
att inte gå i pension vid 58 års ålder. Vi har valt att 
även fortsättningsvis använda försiktighetsprin-
cipen i uppbokning av pensionsavsättning, vilket 
innebär att generellt antagande om pensionsålder 
har satts till 58 år. Därmed får förändrade pensions-
datum stort genomslag, men det blir då till det 
bättre och inte till det sämre. Framtida utveckling av 
pensionsskulden är svår att förutse men vi fortsät-
ter att planera utifrån de prognoser vi erhåller från 
KPA två gånger per år. 

I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning 
av pensionsmedel vilket innebär att de framtida 
pensionsutbetalningarna måste finansieras med 
återlånade medel, dvs. i den löpande verksamhe-
ten.

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att vi ska ha god eko-
nomisk hushållning, vilket innebär att intäkterna 
ska vara större än kostnaderna. Detta ska redovi-
sas i en så kallad balanskravsutredning, där årets 
resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett 
balanskravsresultat, se not 5. Årets resultat enligt 
balanskravet uppgår till 612 tkr. Det innebär att för-
bundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi 
i balans och föregående års underskott är återställt. 
I avstämningen mot balanskravet har resultatet 
påverkats av en realisationsvinst som uppkom då 
en fullt avskriven inventarie byttes in.

Finansiella mål och god ekonomisk   
hushållning 
Direktionen fastställde i december 2013 tre finan-
siella mål för att kunna följa och arbeta med en 
god ekonomisk hushållning för förbundet på lång 
sikt. En långsiktigt stabil ekonomi är en styrka som 
vi kontinuerligt arbetar med eftersom det är en 
förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och 
kvalitativ verksamhet både nu och i framtiden. 

”Den större investering som ligger 
framför oss under 2016 är en 

släckbil. Vi kommer även att byta 
lokal för stationen i Svängsta.”

(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Eget kapital 6 860  6 016    6 453   6 105  5 533

1. Kommunalförbundets egna kapital skall i genom-
snitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr. 

 Målet är uppnått.

2. Kommunalförbundet skall finansiera investe-
ringar i anläggningstillgångar med egna medel. 
Eventuella framtida investeringar i fastigheter 
inkluderas ej i detta mål. Målet är uppnått. För-
bundet har fortsatt mycket god likviditet och har 
inte upptagit några lån. 

3. Kommunalförbundet skall årligen göra full-
ständiga avsättningar till pensionsskulden i 
balansräkningen, enligt beräkningar från pen-
sionsförvaltare. I dessa beräkningar skall försik-
tighetsprincipen vara gällande. Målet är uppnått. 
Avsättning har gjorts enligt underlag från KPA, 
försiktighetsprincipen är beaktad.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en sta-
bil ekonomi vilket gör att verksamheten inte blir 
lidande av oförutsedda svängningar i resultatet. 
Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna 
hantera även framtida oförutsedda händelser eller 
förändringar i omvärlden utan att verksamheten 
ska påverkas. I förlängningen är detta också en 
trygghet för våra medlemskommuner och de som 
bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. För att 
öka direktionens möjlighet till styrning och uppfölj-
ning av vår verksamhet så har den interna kontrol-
len uppdaterats genom en ny intern kontrollplan. 
Direktionen kommer därför att få kontinuerlig 
uppföljning gällande de områden som har identifie-
rats med högre risk.

Under 2016 kommer vi att starta upp den nya orga-
nisationen där tre verksamhetsenheter kommer att 
ligga under räddningschefen. Dessa tre är Förebyg-
gande, Operativ RiB samt Operativ Heltid. Organi-
sationsförändringen för med sig flera nya chefsrol-
ler samtidigt som ekonomin ska följas upp på ett 
annat sätt för att matcha verksamhetsenheterna. 

Den större investering som ligger framför oss under 
2016 är en släckbil. Vi kommer även att byta lokal 
för stationen i Svängsta.
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Resultaträkning

Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter 1 4 475 5 087 4 447 4 414 4 283

Verksamhetens kostnader 2 -48 420 -48 730 -49 630 -46 897 -46 593

Avskrivningar 3 -3 650 -3 718 -3 907 -4 069 -3 971

Verksamhetens nettokostnader -47 595 -47 361 -49 090 -46 552 -46 281

Medlemsavgift Räddningstjänst 48 000 48 000 46 959 45 686 44 668

Riktat statsbidrag från MSB 0 0 1 819 1 971 1 971

Finansiella intäkter 50 1 68 74 49

Finansiella kostnader 4 -450 -256 -193 -394 -657

Resultat före extraordinära poster 5 384 -437 785 -250

Jämförelsestörande post 4 0 460 0 -437 822

Årets resultat 5 5 844 -437 348 572

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012

Löpande verksamhet

Årets resultat 844 -437 348 572

Justering för av- och nedskrivningar 3 3 718 3 907 4 069 3 971

Justering för realisationsresultat 3 -232 0 0 0

Förändring av pensionsavsättning 8 -795 144 1 113 1 979

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 536 -503 -527 462

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 9 521 1 202 681 -2 478

Medel från den löpande verksamheten 4 592 4 313 5 684 4 506

Investeringsverksamhet

Förvärv av mat. anläggningstillgångar 3 -1 156 -4 706 -361 -3 590

Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 232 0 10 0

Medel från investeringsverksamheten -924 -4 706 -351 -3 590

Årets kassa öde 3 668 -393 5 333 916

Likvida medel vid årets början 12 014 12 407 7 074 6 158

Likvida medel vid årets slut 15 682 12 014 12 407 7 074

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012

T ILLGÅN GAR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 3 15 312 17 875 17 076 20 793

Summa materiella anläggningstillgångar 15 312 17 875 17 076 20 793

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 6 2 582 3 118 2 615 2 088

Likvida medel 15 682 12 014 12 407 7 074

Summa omsättningstillgångar 18 264 15 132 15 022 9 162

Summa tillgångar 33 576 33 007 32 098 29 955

EGET KAPITAL OCH SKULDER

E g e t  k a p i t a l

Eget kapital vid årets ingång 7 6 016 6 453 6 105 5 533

Årets resultat 844 -437 348 572

Summa eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105

Avsättningar

Avsättning för pensionsskuld 8 18 157 18 952 18 808 17 695

Summa avsättningar 18 157 18 952 18 808 17 695

Skulder

Kortfristiga skulder 9 8 559 8 039 6 837 6 155

Summa skulder 8 559 8 039 6 837 6 155

Summa eget kapital och skulder 33 576 33 007 32 098 29 955

Karlshamn den 24 februari 2016

Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson

Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson

Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson
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Värderings- och redovisningsprinciper
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning vilket bl.a. innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
dogöras förbundet och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anlägg-
ningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för 
en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år 
och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 10 år
Fordon 10 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gäl-
lande tillgångarnas nyttjandeperiod men någon 
uppdelning i  komponenter har ej gjorts.

Avsättning för pensionsskuld
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen är säkra eller san-
nolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 
den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser 
särskild ålderspension för brandmän i utrycknings-
styrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga 

pensioner betalas in till KPA årligen via en försäk-
ringslösning. Årets avsättning har minskat i enlig-
het med beräkning från KPA. Liksom föregående 
år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid 
värdering av pensionsskuldsavsättning i bokslutet. 

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 
särskilda pensioner till förtroendevalda eller an-
ställda.

Leasingavtal 
Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta 
ej redovisas separat.  

Systemdokumentation och   
behandlingshistorik 
Dokumentation är nästan slutförd men är per 
bokslutsdatum ej komplett vilket innebär ett avsteg 
från kommunala redovisningslagen.

-�495�-



1 7

N oter ti l l resu l tat- o ch bal an sräkn i ng

Not 1
Verksamhetens intäkter 2015 2014 2013 2012

Försäljning, taxor och avgifter 2 521 2 227 2 370 2 097

Hyror och arrenden 463 439 548 598

Bidrag och ersättningar 100 184 186 215

Utbildning samt fsg av tjänster 2 003 1 597 1 310 1 373

5 087 4 447 4 414 4 283

Not 2
Verksamhetens kostnader 2015 2014 2013 2012

Inköp av förbrukningsmateriel 3 573 3 321 3 014 2 874

Konsulttjänster inkl revision 416 237 459 444

Lokalkostnader inkl hyra 4 215 4 036 4 184 4 189

Hyra av anläggningstillgång 289 326 302 274

Kostnader för arbete 36 534 38 231 35 622 35 581

Övriga kostnader 3 703 3 479 3 316 3 231

48 730 49 630 46 897 46 593

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 914tkr

(838 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 501tkr (578tkr).

Not 3

Maskiner och inventarier Ej ägda Invent Bilar
fastigheter verktyg Fordon Totalt

Anskaffningsvärde

Ing anskaffningsvärde 5 677 8 974 35 748 50 399

Inköp 0 1 155 0 1 155

Försäljning/utrangering 0 -232 0 -232

Utg anskaffningsvärde 5 677 9 897 35 748 51 322

Ackumulerade avskrivningar

Ing. ack avskrivningar -5 520 -6 841 -20 163 -32 524

Försäljning/utrangering 0 232 0 232

Årets avskrivningar -31 -616 -3 071 -3 718

Utg ack avskrivningar -5 551 -7 225 -23 234 -3 718

Bokfört värde 126 2 672 12 514 15 312

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevaran -

de år. Investeringar består av talenheter, handikappwc, motorspruta,

hydaulverktyg samt övningsfält.

Not 4
Finansiella kostnader 2015 2014 2013 2012

Räntekostnader 2 2 1 1

Ränta på pensionsskuld 254 191 393 656

256 193 394 657

Jämförelsestörande post

Återbetalning av Forapremier 460 0 755 822

Förändring av diskonteringsränta 0 0 -1 192 0

Not 5
Balanskravsutredning 2015 2014 2013 2012

Årets resultat enl. resultaträkning 844 -437 348 572

Realisationsvinster -232 0 -10 0

Realisationsförluster 0 0 0 0

612 -437 338 572

Not 6
Kortfristiga fordringar 2015 2014 2013 2012

Kundfordringar 601 972 938 632

Interimsfordringar 1 516 1 819 1 606 974

Övriga fordringar 465 327 71 482

2 582 3 118 2 615 2 088

Not 7
Eget kapital 2015 2014 2013 2012

Ingående eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533

Årets balanskravsresultat 844 -437 348 572

Utgående eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105

Not 8
Pensionsskuld 2015 2014 2013 2012

Ingående avsättning 18 952 18 808 17 695 15 716

Pensionsutbetalningar -639 -580 -498 -170

Nyintjänad pension 1 570 1 680 0 1 124

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 254 191 393 656

Förändring av löneskatt -155 28 217 387

Övrigt -1 825 -1 175 -191 -18

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 1 192 0

Utgående avsättning 18 157 18 952 18 808 17 695

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt

särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med

24,26 procent.

Not 9
Kortfristiga skulder 2015 2014 2013 2012

Leverantörsskulder 3 212 2 023 1 543 1 702

Källskatt och sociala avgifter 1 468 1 273 1 334 1 239

Särskild löneskatt 310 340 234 97

Interimsskulder 1 185 2 305 1 685 1 144

Semesterlöneskuld 2 384 2 098 2 041 1 973

8 559 8 039 6 837 6 155
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Revisionsberättelse för år 2015

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av 
direktionen under år 2015.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt gett det resultat, som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under 
året avseende delårsrapporten, genom granskning av den interna kontrollen avseende bisysslor 
hos anställda, tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner. Vi har därutöver vid olika tillfällen 
mött direktionen och förbundets personal för att underrätta oss om olika frågor.

Vi bedömer att direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande.

Förbundets finansiella mål är tre till antalet. Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Årets resultat 
är positivt och uppgår till 844 tkr. Det positiva resultatet balanseras till eget kapital, vilket 
härefter uppgår till 6 860 tkr.

Direktionen lever upp till kravet på en ekonomi i balans för år 2015. Föregående års negativa 
resultat är återställt.

Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem 
inriktningsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser, med 21 aktiviteter. Målen 
beskrivs i årsredovisningen. Vi instämmer i den bedömning förbundet gör att genomförda 
aktiviteter enligt verksamhetsplanen och övrigt arbete under året är i linje med de fem 
inriktningsmålen, vilka anses uppfyllda. Vår rekommendation är att det processinriktade 
arbetssättet kompletteras med ett antal mätbara mål.

Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under 
2015.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
 

Karlshamn 12 februari 2016

Ivan Todorov   Ann-Britt Borgström       Gunilla Frennesson
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Räddningstjänsten Västra Blekinge
Tel 0454-30 51 00. www.raddning.com
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Årsredovisning år 2015 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisning 2015, revisionsberättelse samt lekmanna-
revisorernas granskningsrapport för Miljöförbundet Blekinge Väst till dagens protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat årsredovisningen och 
direktionens förvaltning för år 2015. Granskningen har utförts enligt kommunallag och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 71 
2 Årsredovisning 2015 Miljöförbundet Bl Väst 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

Q2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-03-03

Sid 5 (36)

§ 71 Årsredovisning 2015 för Miljöförbundet Blekinge Väst,

dnr.  2016/0085

Verksamheten ska i enlighet med lag (SFS 1997:614) årligen presentera en årsredovisning som

skall innehålla, balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.

Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god

redovisningssed.

Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att fastställa förvaltningens förslag till årsredovisning och
årsberättelse för Miljöförbundet Blekinge Väst avseende verksamhets- och budgetåret  2015.

Motivering

Bilagd årsredovisning bedöms uppfylla kraven i lag (SFS 1997:614) om kommunal
redovisning.

Tillämpliga lagrum och riktlinjer

Lag (SFS 1997:614) om kommunal redovisning.

Bilaga.-

Årsredovisning för Miljöförbundet Blekinge Väst  2015

Kopia.-

Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, Rådhuset, 374  81  Karlshamn

Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box  302, 293  24  Olofström

Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294  80  Sölvesborg

Akten

g Utdragsbestyrkande

v

\
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lnledning
Ãr 2015 inleddes med att genomföra den personella reduktion på 8  %  av
personalen som budgeten för verksamhetsåret förutsatte. Personalminskningar

gjordes inom administrationen och bland förbundets inspektörer. Dessa
förändringar tillsammans med sjukskrivningar som uppkom under året, har
belastat personalen och medfört att verksamhetsmålen för förbundet inte har

kunnat uppnås. Under året har omfördelningar av arbetsuppgifter utretts och

genomförts, för att förbundet under 2016 ska vara bättre rustat att genomföra

vårt uppdrag.

Miljöförbundets uppdrag - tvâ strategier
Miljöförbundet Blekinge Väst (förbundet) är ett kommunalförbund, med

Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner som medlemmar.

Förbundet har enligt förbundsordnin gen att fullgöra medlemskommunernas
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsomrâdet.

Förbundet ska som lokal tillsyns- och prövningsmyndighet inom miljö- och

hälsoskyddsområdet:

I  Verka för efterlevnad av lagstiftning och beslut fattade med stöd av den.

Vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse samt anmäla
misstanke om brott.

0  Genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förut-
sättningar för efterlevnad av lagstiftning, hållbar utveckling samt säker

livsmedelshantering.

På dessa två ben ska myndighetsutövningen upprätthålla balans. Det skulle

också kunna uttryckas som att vi med dessa två delar ska vara den sist

bristande länken i en kedja som arbetar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i det
lokala samhället.

Tillsyn och offentlig kontroll som gör skillnad
Miljöförbundet besöker eller på annat sätt granskar verksarnhetsutövare och
miljöer där människor bor eller vistas. Vi informerar, ger råd, samt försöker

bedöma ifall de regler som finns på miljö- och hälsoskyddsområdet efterlevs
eller om förbättringar behöver göras.

Vår utgångspunkt är att det i alla verksamheter och sammanhang finns saker

som kan och behöver förbättras. Det som oftast brister är verksamhetsutöva-

rens eller den enskildes kunskaper, vana eller förmåga att undersöka de risker
som är förknippade med åtgärden eller verksamheten. Vi försöker då påvisa

behovet av och möjligheterna med att bedriva en riskmedveten egenkontroll.

En sådan kan minska framtida arbetsbehov och kostnader för den enskilde och

samhället.

Därför läggs en stor del av den tid vi lägger ner på vårt tillsyns- och kontroll-
arbete på förberedelser och efterarbete när vi genomför inspektioner och andra
granskningar. Mötet med miljöförbundet är därför vanligen kort och effektivt,

men leder till att båda parter behöver arbeta med de frågor som tillsynen och

den offentliga kontrollen inriktats på. Resultatet blir förändring och utveckling

med en hållbar och säker inriktning. På detta sätt gör vi skillnad.

3
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Anpassning till utmaningar

Hur möta ökade krav på service och effektivitet?

Medlemskommuners, invånares och företags ökade krav på vår myndighets-
utövning kan realiseras genom effektivisering och tydligare prioritering. Effek-

tivisering kan ske genom kompetensutveckling, nyttjande av IT -verktyg och E-

tjänster. Det samlade beslutsstödet kan förbättras avsevärt om medlemskom-

munernas digitala kartor och databaser tillgängliggörs för miljöförbundet. Ett

sådant tillgängliggörande förutsätter kommunövergripande överenskommelser.

En tydlig och god dialog underlättar prioriteringar för såväl medlemskom-

munernas förvaltningar och bolag som för miljöförbundet. Dialogen behöver

grundas på de legala förutsättningarna, och kommunernas och miljöförbundets

långsiktiga planering. Därför prioriterar milj öförbundet samverkan med

medlemskommunerna när milj öförbundet bjuds in t ex rörande fysisk

planering, bygglovsmöten, företagslotsar samt vår samverkan med andra

kommunala myndigheter.

Förvaltningsberättelse för år 2015

verksamhetsmått och utfall 2015

Nedan redovisas utfallet i förhållande till de verksamhetsmått, som förbundets

direktion fastställt. På grund av hög sjukfrånvaro har verksamhetsmått 1 & 2
inte kunnat klaras helt. Totalt har 708 inspektioner gjorts under året. Föränd-

ringar i verksamheten vidtogs efter halvårsbokslutet, vilket ledde till att mål 1

& 2 nästan kunde uppnås och resultatet i denna del blev betydligt bättre än vad

halvårsresultatet indikerade. Händelsestyrda ärenden har i enlighet med

fastställd prioriteringsordning hanterats framför inspektioner. Många av

sjukskrivningarna har från början varit relativt korta, men efterhand behövt

förlängas i flera omgångar vilket inneburit svårigheter i att planera för och ta in

vikarier. Det råder balans mellan antalet öppnade och avslutade ärenden under

perioden Målet gällande andelen överprövade beslut som avgjorts till förbun-
dets fördel klarades inte, då en tredjedel av de överprövade besluten gick oss

emot. Förbundet klarade målet gällande andel tillstånds- och anmälnings-
ärenden med mer än  6  veckors handläggningstid från kompletta handlingar i

ärendet.

l. Verksnlnheter med en

® k  timmar, ska ha en tillsyns- eller offentlig kontrollinszrts när den

ackumulerade tillsynstiden är  8  Iiymmar eller minst vart tredje år.

Målvêirde 85 %,jmf utfall: 74 %.

2. Verksamheter :nell en årlig tillsyns- eller konlrolltid om 8 timmar

® eller mer, ska ha minst en tillsyn» eller offentlig l\'4Jl'llI'Lllll11S21tS per

år.

Mâlvärde 85 "Ås, jmf' utfall '7 l %.

3,  Antalet avslutade ärenden Linder ett verksamhetsâlr ska vara stöne

än eller lika med antalet påbörjade ärenden. Utfall: 59 st fler

© *ärenden har påbörjats än avslutats under perioden 150101-15 l23l.

3025  *ärenden har öppnats under året, 2966 ärenden har avslutats.
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4. Andelen överprâivzlde beslut som avgiorts till förbundets fördel.

® Målvärde 90 %jn1f'uLfall 67 % 16 st av totalt 24 avgjortla

ärenden.

5. Altdel tillstånds- och anmiilningsärenden med mer än 6 veckors

© hnndläggningstid från kompletta handlingar i ärendet.

Målvärde  <  5 %j1nf11(fa1l 3

"T7ib‘e"l”1T 'f£z7§27i2}i 3&2}‘ZéEJi:IEiz}}3f;}§ifé7§é] ’§;;;a;;; å?? 1112235 $}’s"E“iz?:7PLEiié? }i§)§f}“iZ}§f'5?h"W
med  ®  vim att  målet  inte uppfjzllts.

Ekonomins mål och utfall
År 2015 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1908 tkr

vilket är 1755 tkr bättre än budgeterade 153 tkr. Orsaken är att förbundet haft

svårigheter att tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning täcka upp

personalmässigt vid sjukskrivningar. Därmed har en del tillsyns- och kontroll-

arbete inte hunnits med under året. Överskottet motsvarar drygt tre årsarbets-

krafters tillsynsarbete. Årets resultat om 1908 tkr, läggs till det egna kapitalet.

Överskottet utöver vad som budgeterats föreslås användas under år 2016-2017

för att genomföra tillsyns- och kontrollinsatser som delvis kompenserar för

tillsyn som inte utförts under 2015. Det skulle kunna ske genom en tillfällig

förstärkning av bemanningen med ca  3  årsarbetskrafter, utöver ordinarie

personal på 24,75 personer.

En sådan förstärkning är också viktig för att avlasta den personal som arbetat

när kollegor varit sjukskrivna eller föräldralediga. I slutet av år 2015 var sjuk-

frånvaron stor, vilket medförde en större arbetsbörda för övrig personal. På så

sätt skulle personalen under 2016 ges en rimligare arbetssituation trots att mer

arbete än normalt behöver utföras. Avlastningen är också viktig för att frigöra

tid för det arbetsmiljöförbättrande arbete som påbörjats och behöver fortsätta

under 2016.

Året uppvisar ett positivt kassaflöde, de likvida medlen har ökat med 2 333 tkr

under året.

Balansräkningen visar att förbundets egna kapital ökat med 1 908 tkr (årets

resultat) till 4 214 tkr (summa eget kapital).

Den planerade investeringen i ett nytt ärendehanteringssystem har senarelagts.

Detta bl a för att invänta lanseringen av nya ärendehanteringssystem som

kommer ut på marknaden under 2016.

Uppföljningen av de finansiella målen ger följande utfall.

©  Intäkterna skall minstluuppgå till kostnadefna.

@  Ett eget kapital skall tillskapas motsvarande minst 2  %  årligen av

kommunbidraget.

©  Förbundet ska till minst 50  %  finansieras via avgiftsintäkter.

 
fär uppfyllda mål.
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Finansiering och kostnader
I tabellen  nedan  återges självfinansierings graden för verksamhetsåren  2006  till

2015 beräknat enligt SCB:s  anvisningar  för att få jämförbarhet mellan åren. För

andra året i rad uppnår förbundet en självfinansieringsgrad på 64 %, vilket

överstiger förbundets mål på 50 %. Den höga självfinansieringsgraden är

påverkad av att personalkostnaderna är lägre till följd av vakanser som vi inte

lyckats återbesätta tillräckligt snabbt. Skulle förbundet varit personellt fulltaligt

skulle självfinansieringsgraden istället varit ca  57  %.

 

2006 2007' m  2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2M5

Summa avgiftsintäkter  3  914  4  590 4 575 6  911  7 S67 8 731 B 265  B 759 9 506 9 676

Statliga bidrag &  övriga , . , . ,A4
intäkwr 29 104  78  579  180 185 /52 8:10 235 257

Kommunala bidrag 6 176 6 299 6 736 6 398 6 389 6  579  6  364  6  563  6 B88  7  624

› w
Självfinansierings- ggrad tom“ %  , 41  45 42 en 54 58 57  57  54  B4 ä

Personalkostnader 7 689  8  173 8 B66  9  931  11058 12703  12672  13160 12747  12537

Övriga kostnader 52 087 2  170  2  294  2  631 2 829 2 666  3  045  3  773  2  551 3  101

Summa kostnader 9  726 10343 11160  12562 13887 15369  15717  16933 15298 15638

Resultat (tkr) 335 618 244 1 309 142 267 -139 -781 1 357 1 906

Tabell 3. Tabellen beskriver utveckligen avwlhtäkter, kommnnbidrag, sjdlvfnansieringsgrad,

kostnader samt resultat under åren  2006  fram till  och  med är  2015.

*  Självfinansieringsgrad beskriver i procent hur stor del av kostnaderna som finansieras med

avgifter och riktade statsbidrag, det vill saga alla intäkter utom kommunalskatt, generella

statsbidrag, räntor  och  E0 intäkter. Definition fr SCB.

Personalförhållanden

Milj öförbundets styrka utgörs av den kompetens och erfarenhet personalen har,

och att förbundet är en attraktiv arbetsgivare som klarar av att behålla och

rekrytera rätt medarbetare. Det gör förbundet idag. Vi behöver anstränga oss

för att även i framtiden klara av att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Organisation

Miljöförbundet är organiserat  i  tre avdelningar som leds av varsin

avdelningschef. Förbundschefen svarar mot direktionen, leder ledningsgruppen

och står' för en stor del av kontakterna med kommunernas lednin gs grupper och g

chefer. g

i
r

6

-�528�-



Figur 1 .  0rganimtionsbeskrivning över miljöförbunder,  da=drmrbetskraft.

Sjukfrånvaro

Miljöförbundet har 2015 haft höga ohälsotal. Under året har det genomförts

olika typer av arbetsmiljörelaterade undersökningar syftande till att klarlägga
bakomliggande orsaker till upplevd ohälsa. Inom det systematiska arbets-

miljöarbetet har åtgärder vidtagits för att arbeta med upplevda olägenheter och
problem. En handlingsplan har upprättats och gruppsamtal genomförts bl a
tillsammans med företagshälsovården. Handlingsplanen är under ytterligare
bearbetning, utifrån de förslag till åtgärder som medarbetare bidragit med.

Obligatorisk sjukredovisning

16,0%  j»

14,0% "

12,0% /

10,0%

g'0% Sjukfrånvaro totalt

6,0%  \ y Sjukfrånvaro 30  -  49  år

4,0% Nä
2,0%  -

0,0% l r l —I

2012 2013 2014 2015

Diagram I. Diagrammet visar sjukfrånvaro vid Miljöfärbundet Blekinge Väsl, 2012-2015.

sjukfrånvaron angiven i procent av den totala arbetstiden uppgick under 2015

till 12 %. Det är en stor ökning jämfört med 4  %  sjukfrånvaro 2014, trots stora

satsningar på arbetsrniljöförbättrande åtgärder under året. Det är framför allt

långtidssjukskrivning som står för ökningen. Orsakerna till sjukfrånvaron är
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främst av psykosocial natur. En inverkande faktor kan vara att verksamheten
under 2014 och 2015 bedrivits med reducerad personalstyrka för att klara

besparingskrav på verksamheten. Uppgifter om sjukfrånvaro ska (enligt SFS

1997:614 4 kap, la  §) inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio

eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Därför redovisas inte

sjukfrånvaro för män, sjukfrånvaro för kvinnor, sjukfrånvaro för medarbetare

yngre 'an 29 år, sjukfrånvaro över 50 år och sjukfrånvaro över 60 dagar.

Sjukfrånvaro totalt

20l2 2013 2014 2015

Miljöförbixildtät 7,5  %  6,3  %  4,0  %  I2  %

Karlshamns kommun 5,7  %  6,2  %  7,]  %  , -

Olofstriims kommun 6,0 '70 6,3 % 7,2  % —

Sölvesborgs kommun I  5,3  %  5.6  %  6,3  %  6,3‘ %

sjukfrånvaro åren 2012-2015, vid Miljöfäfrnbwundet och i medlems-

kommunerna.

Förbundet hade 24,75 tillsvidareanställda och  3  vikarier anställda vid årets slut.

Av de tillsvidareanställda var 17,75 kvinnor och 7 män.

Några axplock från verksamheten 2015

Nedan ger vi några axplock från 2015 års verksamhet, för att ge en bild av

olika arbetsområden för förbundet under året. Dessa utgår i huvudsak från

verksamhetsplanen för 2015.

Fokusområden

Vatten - kommunala råvattentäkter

Miljöförbundet har arbetat för att VA-huvudmännen ska ha en omvärlds-

bevakning och en riskhantering inom egenkontrollen gällande den miljöfarliga

verksamhet som bedrivs inom skyddsområden och som kan påverka dessa.

Framförallt kommer dessa miljöfarliga verksamheter tas i beaktande vid

framtagande av och förestående revideringar av föreskrifter för

vattenskyddsområden.

Vatten - dagvatten

Dagvattenfrågan har varit i fokus under året. Dels genom att delar av förvalt-
ningen har deltagit i en utbildning kring dagvattenhantering i detaljplaner, men

även genom utökad dialog kring dagvattenhanteringen med kommunernas

plan- och bygglovshandläggare. I Karlshamn anordnades ett endagsseminarium

kring dagvattensproblematiken som miljöförbundet deltog i. En liknande dag

planeras i Sölvesborg 2016. Även vid miljötillsynen i övrigt har dagvatten-
frågan lyfts fram under året och en intern dagvattengrupp har formerats.

Pälsdjursuppfödning

Arbetet med att förelägga anmälningspliktiga pälsdjursuppfödare om

branschgemensamma försiktighetsmått fortsatte under 2015. Dock påverkades

8
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arbetstakten av vakanser under årets början. Arbetet återupptogs när lämpliga

vikarier rekryterats och hunnit sätta sig in i arbetsuppgifterna. Detta arbete
fortsätter under 2016.

Märkning av  livsmedel

Under året har fokus varit kontroll av information och märkning av livsmedel

utifrån informationsförordningen (förordning EU nr 1169/2011). Den

viktigaste delen i detta arbete har varit att kontrollera så att förpackade

livsmedel som innehåller allergener är rätt märkta och att kontrollera att

verksamhetsutövare kan ge korrekt allergiinformation om mat som säljs eller

serveras oförpackad. Miljöförbundet har kunnat konstatera att livsmedels-

företagarna har god kontroll på vilka allergener man har i sina livsmedel och

därigenom ger kunderna rätt allergiinformation. Förbundet har informerat och

påmint serveringsställen om kravet på att skylta med allergiinformation till

kund. Vid en informationskväll för livsmedelsföretagare i Karlshamn, gav vi

uppskattad information om reglerna i informationsförordningen.

Minskat näringsläckage från lantbruket

Miljöförbundet har under 2015 deltagit i ett projekt som anordnats av

Kristianstad kommun. Kristianstads kommun fick projektpengar från HAV att

genomföra ett projekt om minskat näringsläckage från jordbruket med
Hässleholms, Bromöllas, Kristianstads och Sölvesborgs kommun. Projektet

bestod av rådgivning till lantbrukare från miljöförbundets lantbruksinspektör
tillsammans med konsult från E-koll som jobbar mycket med vattenfrågor.

Rådgivningen var en information och rådgivning ute i fält hos fyra lantbrukare

i Sölvesborgs kommun, som handlade mycket om att anlägga skyddszoner

intill vesankanalen för att minska näringsbelastningen till kanalen. Även

rådgivning kring anläggning av våtmarker och reglerbar dränering samt vilka

bidrag som kan sökas i landsbygdsprogrammet till olika åtgärder ingick i

projektet.

Inomhusmiljö i skolor

Förbundet och milj ösamordnarna i medlemskommunerna har tillsammans med

Kreativum börjat jobba för en giftfri förskola. Med detta tema har

miljöförbundet medverkat vid en informationskväll i Olofström för deras ca

100 pedagoger liksom vid tre infokvällar på Kreativum för Karlshamns ca 300
pedagoger. Några förskolor har fått tillsyn med inriktning på giftfri förskola
under året. Arbetet med giftfri förskola kommer att fortsätta under år  2016.

Skolorna har fått inspektioner med fokus på ventilation och städning samt
egenkontrollen gällande dessa områden i enlighet med Folkhälsomyndighetens

projekt om inomhusmiljön i skolan. Det hari flera fall konstaterats att

skolornas städning inte lever upp till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

inom området. Gällande skolornas ventilation har skolornai flera fall efter

inspektionerna tillsänt miljöförbundet uppgifter om denna. Miljöförbundet

kommer att behöva fortsätta uppföljningen av konstaterade brister gällande
städning och ventilation under 2016.
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Aktiviteter

Fysisk planering

Förbundet har under året deltagit i arbetet med översyn av Sölvesborgs

översiktsplan, samt i alla tre medlemskommunerna genomfört översiktliga

inventeringar med avseende på naturvärden vid beredning av detaljplaner.

Under 2015 inkom ett 50-tal planärenden till miljöförbundet. Dessa har
resulterat i ett 40-tal yttranden och skrivelser av olika slag. Tre av dessa
planärenden är öppna och handläggs vidare under 2016. Kommunekologen har

deltagit i regelbundna planmöten i Karlshamn och Sölvesborg, samt möten vid

behov i Olofström. Har även deltagit i framtagandet av behovsbedömning/

MKB avgränsning för mellan 5-10 detaljplaner. Här jobbar medlemskom-

munerna på lite olika sätt och vi försöker i möjligaste mån anpassa vårt
arbetssätt efter deras önskemål. Under 2015 ändrades därför vissa adminis-

trativa rutiner kring dessa ärenden på n1iljöförbundet.

LONA- och LOVA-projekt

Förbundet har medverkat i ett LONA-projekt om inventering av 13150

skyddsvärda träd på kommunal mark, som avslutades 2015. Vi har också

deltagit i ansökningsarbetet för två andra LONA-projekt, som rör inventering

av f.d. branddammar samt frihuggning av skyddsvärda träd i Sölvesborgs

kommun. I Olofström har vi deltagit i ansökan om medel för anläggande
eller/och restaurering av en våtmark (LOVA).

Enskilda avlopp

Miljöförbundet har anordnat en informationsträff för gräventreprenörer, med

syftet att bygga en grund för god dialog mellan entreprenör och tillsyns-

myndighet och samtidigt kunna informera om eventuella nyheter, diskutera

problem och ge feedback. Årets entreprenörsträff handlade framförallt om de

förändringar som sker från och med 2016. Till träffen kom det ca 60 stycken

entreprenörer från ett 30-tal olika firmor.

Tobak

Under året har planerad tobakstillsyn gjorts hos de tobakshandlare som

förbundet har tillsynsansvaret för. Uppföljning av några klagomål gällande att

tobak säljs till underåriga har också gjorts. Vid tillsynsbesöken har i stort inte

några brister mot tobakslagen kunnat konstateras.

Receptfria läkemedel

Tillsyn hos försäljningsställena av receptfria läkemedel har gjorts under året.

Endast någon enstaka anmärkning gällande receptfria läkemedel med utgånget

eller kort hållbarhetsdatum har kunnat konstateras.

Förorenade områden

Vid handläggning av ärenden som avser förorenade områden granskar

milj öförbundet handlingar och riskbedömningar samt meddelar föreläggande

om försiktighetsmått.

Överföringsledning för vatten mellan Bromölla och Olofström
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Skåne Blekinge Vattentjänst, har under 2015 arbetat med att gräva ner en över-

föringsledning för vatten mellan Bromölla och Olofström. Inför arbetet har
miljögeotekniska undersökningar utförts på den planerade sträckan för

ledningen som i huvudsak ligger i en gammal banvall.

Gamla banvallar är ofta påverkade av gamla CCA-impregnerade (Koppar

Krom och Arsenik) träsliprar. På sträckan mellan Ljungryda i söder till N.

Rödhult i norr påträffades höga halter av arsenik. Det upprättades en plan för
hur saneringen och masshanteringen skulle utföras. Schaktmassor innehållande

höga halter av arsenik har grävts upp och transporterats bort och massor där

halterna bedömdes vara acceptabla har lämnats kvar. Efter saneringen har

överföringsledningen installerats och den gamla banvallen har gjorts om till en

asfalterad cykelväg.

Kommunala deponier

Under 2015 har Miljöförbundet, tillsammans med Karlshamns kommun,

arbetat med några av de gamla kommunala deponierna: Trensum/Hällaryd

deponi, Hunnemaradeponin och Tostarps deponi. Dessa tre är de högst

klassade enligt MIFO fas l. Samtliga. deponier har nu undersökts enligt tidigare
inlämnade provtagningsplaner. I utredningarna ingår att göra en riskbedömning

och ge förslag på riskklass enligt MlFO fas 2. Föroreningarnas farlighet,
halt/mängd, spridningsförutsättningar, skyddsvärde och känslighet ska

bedömas och motiveras. Med anledning av vissa provtagningsproblem kommer

undersökningar även att utföras under 2016.

Strandskydd

Inom strandskyddstillsynen har fokus främst legat på att hantera inkomna

klagomål om överträdelser av strandskyddsbestämmelserna. I dessa ärende

meddelar vi förelägganden om åtgärder och anmäler misstänkta lagöver-

trädelser till polisen. I remisser rörande strandskyddsdispenser, som handläggs

av medlemskommunernas byggnadsnämnden har yttranden avgivits till dessa.

Miljöförbundet anordnade en dag för Blekinges kommuner och länsstyrelse på

temat strandskydd. Målsättningen var att genom diskussioner kring olika

strandskyddsärenden öka samsynen inom länet och därmed få till en mer

likriktad dispensgivning och tillsyn. Dagen blev lyckad och V211‘ mycket

uppskattad bland deltagarna. Ytterligare två dagar på samma tema planerades

under 2015 men fick tyvärr ställas in på grund av resursbrist.

Grus- och bergtäkter

Under 2015 har tillsyn bedrivits på alla täkter i våra medlemskommuner. Inon1

vårt tillsynsområde bedriver vi tillsyn på grus- och bergtäkter. Täkterna inom

vårt verksamhetsområde befinner sig i olika faser av sin livscykel. Några av

verksamhetsutövarna har påbörjat en tillståndsprocess för att förnya sina

täkttillstånd. Andra verksamheter befinner sig i en kraftig expansionsfas med

ökning av brytvolyrner. I en av bergtäkter har brytverksamheten upphört och

efterbehandlin gen har påbörjats.

Den 17 september 2015 anordnade Miljöförbundet Blekinge väst

täkthandläggarträff inom Miljösamverkan Kronoberg- Blekinge med deltagare

från länsstyrelser och kommuner.
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Bilagor

Resultaträkning 2015

Miljäförbundet Blekinge Väst Resultaträkning
Org nr:  222000- 1644

Belopp i kkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

varav  Personalkostnader

varav övriga  kostnader

Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Kommunbidrag

Karlshamn

Olofström

Sölvesborg

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRT

ÅRETS RESULTAT

Not

4

Budget

2015

9 896

-14  081

-3 276

-100

-7 561

7 624

90

153

153

Tabell  5.  Resultaträkning för Miljöförbnnclet Blekinge Väst 2015.

12

2015

BOkSIm Bokslut

2015 2014

9 933 9 741

-15 638 -15 297

-12  537 -12  747

-3  101 -2  551

0 0

-5  705 -5  556

7  624 6  888

3  911 3  532

1 615 1 459

2  098 I  898

12 41

-22 -16

1 908 I 357

1 908 1  357
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Kassaflödesanalys  2015

Miljbfi)'rbundet Blekinge Väst  Kassaflödesanalys
Org nr:  222000- 1644

Belopp i kkr

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat

Justering för  av-  och nedskrivningar

Ej rörelsepåverkandiposter

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Minskning/ökning av kortfristiga skulder

MEDEL FRÅN DEN LÖPAN DE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupp tagna lån

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början.

Likvida medel vid årets slut

Tabell 6. Kassaflädesanalysför Miljäfärbundet Blekinge Väst 2015.
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Bokslut

2015

1 810

108

415

2  333

0

0

0

2 333

477%

7  111

Bokslut

2014

1 499
381

.525
1 356

0

0

0

1  356

3 423

4  778
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Balansräkning 2015

Miljöjörbundet Blekinge  Väst  Balansräkning
Org nr: 222000- 1644

Belopp i kkr

Not

TILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier 5

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank 7

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH  SKULDER

Eget kapital vid årets början

Årets resultat 8

SUMMA  EGET  KAPITAL

Pensioner och liknande förpliktelser 9

SUMMA AVSÄTTNINGAH

Kortfristiga skulder 10

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Tabell 7. Balansräkning för  Miljbfiirbundet  Blekinge Väst  2015.
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Bokslut

2015

0

491

7  111

7  602

7  602

2 306

l 908

4  214

824

824

2 564

2564

7  602

Bokslut

2014

0

599

4 778

5  377

5  377

949

1  357

2  306

922

922

2 149

2  149

5 377
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Noter till årsredovisningen

Noter till resultat- och balansräkning

1. Verksamhetens intäkter

Intäkt tkr

Tillsynsavgift

Driftbidrag från staten

Övriga  intäkter

Summa

2. Verksamhetens kostnader

Kostnader tkr

Löner 0 ersättning

Arbetsgiv avgifter och försäkringar

Pensionskostnader

Lokaler 0 städ

Hyra av bilar och inventarier

Köp av  tjänster

Materiel

Kursavg

Medlemsavg

Nedskrivningar fordringar

Porto

Drivmedel

Annonser

Övriga kostnader

Summa

15

2015

9  676

209

47

9  933

2015

9 260

2 913

363

719

174

1 020

327

211

56

85

57

32

53

366

15 638

2014

9506

162,8

72,1

9  741

2014

9  245

2 917

585

670

137

855

232

175

56

88

63

34

25

217

15  297
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3. Personalkostnader

Antal anställda per 31 december

2015

Kvinnor Män

Antal tillsvidareanställda: 24,75 17,75 7

Medelålder för tillsvidareanställda: 43

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro av tillgänglig tid 12  %

Sjukfrånvaro  60  dagar eller mer i  % . _ _
av total sjukfrånvaro Redovisas inte*

Uppgifterna avseende sjukfrånvaron lämnas endast för förbundet totalt, då

uppgifterna i annat fall kan hänföras till enskilda individer.
* enligt SFS 1997:614 4 kap, la  §

4. Avskrivningar

Avskrivningar avseende inventarier sker under  3  år och påbörjas när de tas i
bruk. Inventarier vars inköpspris understiger l basbelopp redovisas som

driftkostnader.

5. Inventarier

All leasing klassificeras som operationell leasing

Inventarie Anskaffningsvärde Avskrivningar Bokf värde

Geosecma, Miljöreda 92 481,17 92 481,17 O

Summa 92 481,17 92 481,17 0

16
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6. Kortfristiga fordringar

Poster består av

Kundfordringar

statsbidrag

Moms

Interimsfordrin gar

Övrigt (skattekontot)

7. Kassa och bank

Bankkonto kopplat till Sölvesborgs kommuns koncernkonto har en kreditlimit på  1

mkr.

8. Eget kapital

Årets  resultat  uppgår  till  1,9 mkr, vilket  ger  ett eget  kapital på ca 4,2  mkr.

2005 års resultat tkr

2006  års resultat tkr

2007  års resultat tkr

2008  års resultat tkr

2009  års resultat tkr

2010  års resultat tkr

2011  års resultat tkr

2012  års resultat tkr

2013  års resultat tkr

2014  års resultat tkr

2015  års resultat tlcr'

Summa

Eget kapital

Balanskravsutrednin g

2015

203

84

130

74

491

Årets resultat enligt resultaträkningen

J usteringposter enligt RKR reglerverk

Balanskravsresultat

17

2014

218

54

327

599

-1 036
334
618
244

1 309
143
257

-139
-731

1 357
1908

4 214

1908

1903

I
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9.  Avsättningar

Avsättning har gjorts utifrån KPA:s beräkning och innehåller även särskild

löneskatt. Beräkningen sker 2015 utifrån RIPS 07. Avser kompletterande
ålderspension.

2015 2014
Ingående avsättning inkl. löneskatt 922 780

Nyintj änad pension -87 106

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 14 9

Förändring av löneskatt -19 28

sänkning diskonto 0 O

Övrigt -6 -1

Utgående avsättning inkl. löneskatt ' 824 922

Senast avlästa aktualiserings grad är 100%

Den avsatta pensionsskulden har inte placerats finansiellt utan har

återlånats av förbundet.

10. Kortfristiga skulder

Posten består av:

2015 2014

Semesterlöneskuld inkl komp '  i i 721 727

Ensionsskuld inv del inkl löneskatt  ' 572 61a

Personalens skatt 0 arb giv avg 426 439

Lev skulder 211 135

£('()5:‘lt1r111:)E';:1da intäkter 0 upplupna 155 209

Övriga skulder 479 30

Summa '2 564 2  149

18
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Redovisningsprinciper
Miljöförbundet följer den kommunala redovisningslagen (KRL) avseende de

avsnitt som behandlar årsredovisningen (kap 3, 4, 5,  7  och  8) samt de

rekommendationer som givits ut.

PERIODISERING MED  MERA

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till den

redovisningsperiod som de avser. Iallt väsentligt har följande periodiserats på

detta sätt: leverantörsfakturor, kundfakturor, arbetsgivaravgifter, avgifter 0

ersättningar, statsbidrag, ränteintäkter och räntekostnader.

Kundfakturor äldre än 180 dagar tas inte upp som tillgång i bokslutet.

Löner och arbetsgivaravgifter. Löner redovisas enligt kontantmetoden.
Intjänad semester och kompensationsledighet, som redovisas som kortfristig

skuld, har värderats  i  löneläge gällande 31/12 2015 inkl kalkylmässigt

personalomkostnadspålägg 38,46 %.

Anläggningstillgångar har  i  balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet

med avdrag för planenli ga avskrivningar (inventarier 3 år). Avskrivningar sker

från och med månaden efter investering tas  i  bruk. Tillgång med en ekonomisk

livslängd som överstiger tre år och där anskaffningsvärdet överstiger ett

basbelopp klassificeras som anläggnjngstillgång.

Särskild löneskatt beräknas och redovisas på årets intjänade pensioner i
enlighet med rekommendation nr 5 från Rådet för kommunal redovisning.

Pensionsskuld och den individuella delen.

Som avsättning redovisas den pension som grundar sig på den del av lönen som

överstiger 7,5 basbelopp.

19
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektionen

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Justerare

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ammanträdeedalum
MM UN

\lALTNlNGEN 2016-0303

,, ...... ............... ..

Sid l  (36)

Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan l, Sölvesborg, torsdagen den 3 mars 2016

klockan 13:30

Sonja Lundh (s), ordförande

Johnny Andreasson (s)

Andreas Brovall (e)

Göran Svensson (s)

Magnus Gärdebring (m)

Ingvar Andersson (s)

Robin Mattisson (c)

Hillevi Colliander (s)

Annelie Rosenqvist (s)

Nedjo Diljkan (s)

Marianne Eriksson (m)

Andreas Saleskog (s)

Catarina Flod (111)

Eva-Lena Ulvsfált (mp)

Leif Nilsson (s)

Johanna Randsalu, Tf förbundschef

Andreas J ezek, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog § 74

Annica Persson, miljö« och hälsoskyddsinspektör , deltog §§  74-75
Susanne Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog §  75

Per-Ola Persson, avdelningschef, deltog § 77

 

l
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Para grafer

J:

694,63»

l

-�542�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-04-01 Dnr: 2016/813 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Årsredovisning år 2015 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisningen för 2015, revisionsberättelse samt lekmanna-
revisorernas granskningsrapporter för Kommunsamverkan Cura Individutveckling till 
dagens protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Kommunsam-
verkan Cura Individutveckling för år 2015. Granskningen har utförts enligt kommunallag 
och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter 
under året avseende delårsrapport 2015, ”Granskning av intern kontroll i ekonomiadmini-
strativa rutiner” och ”Privata medel”. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2015 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Org nr 222000-0711

Årsredovisning för räkenskapsåret  2015

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

törvaltningsberättelse för kommunsamverkan eura individutveekling år  2015

resultaträkning

balansräkning

kassaflödesanalys

noter

1(28)

l

Sida

2

20

21

22

23

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser

föregående år.
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2(28)
222000-071 l

Förvaltningsberättelse för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år  2015

Historik

Cura Individutveckling (tidigare Vårdförbundet Blekinge) har sedan år 1993 fungerat som en egen

verksamhet. Flera av de delverksamheter, företrädesvis institutioner inom det psykosociala

området, där Cura har huvudmannaskap, drevs tidigare av landstinget. Kommunerna var i princip

de enda kunderna och då de upplevde att de ibland saknade insyn i och inflytande över

verksamhetemas innehåll bildades ett kommunalförbund, då Vårdförbundet Blekinge, och

huvudmannaskapet flyttades över till förbundet. Bortsett från Karlskrona deltog alla

Blekingekommuner i samarbetet från början. Karlskrona anslöt sig 1997.

Curas huvuduppdrag år att i nåra samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner
erbjuda kvalitativa tjänster inom områdena vård, skola, omsorg, och utbildning till bra priser. I ett
historiskt perspektiv har Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en

allmän samhällsförändring och fokus på nya problemområden har år Curas verksamheter numera

också inriktade mot det neuropsykiatriska området.

Cura har i dag åtta olika verksamhetsgrenar, där fyra verksamhetsgrenar utgörs av sammantaget 17

institutioner:

I' Notavillan, bam- och familj eenhet

I  S jöarp, boende och daglig verksamhet för personer med autism

-  Ängen, LSS-boende
I  Berget. LSS-boende

'  Slänten, LSS-boende

Dalen, LSS-boende

5:an, LSS-boende

I  Daglig verksamhet

I  Klaragymnasiet med internat, för elever med Aspergers syndrom eller högfungerande

autism

Klaragymnasiet

Basen, LSS-boende (intemat)

I  Bredgatan, LSS-boende (internat)

I' Jümshäg, LSS-boende (internat)

o Cura Ungdomsboende, HVB-boende för ensamkommande asylsökande barn
I  Cura Vik

I  Cura Park

Cura Bada

Cura Valje

Cura Gård

Cura Lister

Cura Brunn

Cura Aspan

Cura driver också fyra mindre verksamheter:

I  Familjerådgivning
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Kommunsamverkan Cura Indivldutveckling 3(28)

222000-071  1

I  Familjehems- och utredningskonsulenter

I  Personliga ombud

I  Resurscentrum

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter ca 220 tillsvidareanställda medarbetare, de allra

flesta påheltid.

i

v
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Kommunsamverkan Cura lndividutveckling

222000-071 l

Cura Indlvidutvecklings direktion, adjungerade ledamöter  och  revisorer  2015

Ordinarie  ledamöter Kommun
Markus Alexandersson (S) ordförande Sölvesborg
Anita Skarphagen (S) Olofström
Jan-Åke Berg (S) lze vice ordf. Karlshamn

Irene AhlstrandMårlind (M) 2:e vice ordf. Karlshamn
Malin Månsson (S) Ronneby

Birgitta Lagerlund (M) Ronneby
Ingrid Hermansson (S) Karlskrona
Eva Strömqvist (S) Karlskrona
Anders Ovander (M) Karlskrona

Ersättare

Kith Mårtensson (M) Sölvesborg
Patrik Krupa (M) Olofström

Sofie Dahlqvist (S) Karlshamn

Britt Kilsäter (M) Karlshamn
Bo Johansson (S) Ronneby

Kerstin Haraldsson (C) Ronneby
Thomas Karlsson (S) Karlskrona
Gunilla Ekelöf (FP) Karlskrona
Charlotte Sahlin (M) Karlskrona

Adjungerade  ledamöter

Roine Olsson (S) Sölvesborg
Miroslav Milurovic (S) Olofström
Åsa Evaldsson (M) Ronneby

Revisorer

Kjell Thörnqvist (FP) Ordförande Karlshamn
Ann-Britt Borgström (S) Sölvesborg

Thomas Håkansson (C) Ronneby
Ivan Todorov (V) Olofström
Ulf Danielsson (M) Karlskrona

Sammanträden.-

Under året har Curas direktion sammanträtt vid sammanlagt sex tillfällen.

4(28)
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling 5(28)

222000-071 1

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året som gått har präglats av utveckling, förnyelse och expansion. Detta gäller framförallt Cura

Ungdomsboende som utökats med ytterligare fem institutioner, Cura Gård i Svängsta, Cura Listeri

Mjällby, Cura Aspan och Cura Brunn i Ronneby samt Cura Valje i Sölvesborg. Detta har inneburit

en enorm utmaning och anspänning för förbundet.

De sedan tidigare etablerade verksamheterna inom Cura Ungdomsboende har också expanderat till

följd av ett stort tryck under framförallt senare delen av året. En dryg fördubbling av platser har

genomförts.

Vi har också drivit ett antal utvecklingsprojekt. Jag syftar då främst på utökningen på Notavillan

med fem platser och att vi från höstterminen 2015 erbjuder ytterligare ett nationellt program,

estetiska programmet, på Klaragymnasiet. Utökningen på Notavillan år en konsekvens av ett ökat

tryck på verksamheten, under 2015 var den genomsnittliga beläggningsgraden 89 procent.

Utökningen ger oss också möjligheter att skilja äldre och yngre bam åt vilket är ett uttalat önskemål

från lagstiftaren. Gymnasieskolan breddar sig för att attrahera, i första hand, Blekinges ungdomar

att söka till skolan och inte välja andra altemativ.

Cura Resurscentrums tjänster efterfrågas i allt högre grad och vissa organisationsförändringar har

genomförts för att vi ska klara av att svara upp mot kommunernas allt större efterfrågan. Bland

annat har en metodutvecklare anställts. Denna är efter fler utbildningstillfällen vid Institutionen för

TEACCH vid universitetet i North Carolina, den första diplomerade utbildaren inom just

TEACCH, riktad till vuxna på låg utvecklingsnivå.

För att förstärka administration och ledning har Cura också anställt en utredare 50 procent och en

koordinator till de många Ungdomsboendena.

Detta sammantaget innebär att Cura utökats med ca 70 nya medarbetare under 2015, från 150 till
220.

Eftersom Curas egna kapital åter vuxit sig stort, beslutades att en utbetalning skulle ske till

medlemskommunema. Totalt utbetalade Cura 15 mnkr till kommunerna. Summan betalades i

relation till de summor kommunerna betalat till kommunerna för olika tjänster under de senaste 5

åren.

l

\
1

l
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Kommunsamverkan Cura lndividutveckling
222000-0711

Årets resultat

6(28)

Sammantaget har verksamheterna uppvisat en god ekonomi. Alla verksamheter visar positiva

ekonomiska resultat och bär alltså sina egna kostnader.

I enlighet med tidigare beslut, har medlemskommunernas avgifter reducerats retroaktivt i samband

med bokslut enligt följande:

Karlshamn:  1,73  mnkr

Karlskrona: 0,33 mnkr

Ronneby: 2,4 mnkr

Olofström:  1,7  mnkr

Sölvesborg: 2,55 mnkr

Totalt 8,71 mnkr

Totalt visar förbundet ett ekonomiskt överskott med  7,3  mnkr vilket är en avvikelse mot budget

med ca 8,2 mnkr. Det egna kapitalet är därmed 30,5 mnkr.

Årets resultat

tkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens Kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens

nettokostnader

Finansiella intäkter

Finasiella kostnader

Summa

Jämförelsestörande post

Årets resultat

Budget  2015  Utfall  2015

138 411 156 543
-139 520 -149 648

-1 109 6  895

183 33
-63

-926 6  865

472

»Lä 7  337

Budget-

avvikelse

l 8 l  32

-l 0 l  28

8  004

-150
-63

7 791

472

8  263

Utfall  2014  Utfall  2013

112  104  102 966

-108 368 ~97 877

-177

3 736 4  912

518 360

-10 -12

4  244 5 260

l 083

5  327 5  260

v

1'
I
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Kansli och direktion

Kansliet visar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr mot budget. Detta beror dels på att vi inte

utnyttjat möjligheten att anställa ytterligare en medarbetare till kansliet vilket vi tagit höjd för i
budgeten, dels på att budgeterade kostnader för konsulttjänster inte utnyttjats. Vi fick också en
återbetalning motsvarande 472 tkr från Fora vilket i resultatet innebär att kostnaderna reduceras

med samma summa.

Direktionen uppvisar också en positiv avvikelse mot budget med  1,04  mnkr. Medel avsedda för

oförutsedda utgifter utnyttjats alls.

Konsultgruppen och Resurscentrum

Under år  2011  samlades alla mindre verksamheter i en gemensam enhet kallad konsultgruppen.

Gruppen har nu en egen verksamhetschef och utgör en sammanhållen medarbetaregrupp där de

delar erfarenheter och utnyttjar varandras kompetenser i högre grad än tidigare. Detta är uppskattat

av medarbetarna och har visat sig vara mycket ändamålsenligt. Verksamheterna är dock i

ekonomiskt hänseende olika enheter med separata budgetar då finansieringen sker på olika sätt.

När det gäller vår familj ehems- och utredningsverksamhet, sa Olofströms och Sölvesborgs

kommuner upp avtalet med Cura. När det gäller Sölvesborgs kommun kom vi dock överens om att

avtalet ska fortsätta löpa när det gäller utredningar av ensamkommande. Detta gäller under hela

2016  och upphör däretteri samband med årsskiftet. Cura har ett uppdrag att starta upp en egen
konsultstödd verksamhet när det gäller familjehem och jourfamilj er. Ett förberedande arbete för
den nya verksamheten pågår just nu och tros kunna startas upp under senare delen av året.

Resurscentrum startades upp under hösten  2011  och är i praktiken ett sätt att samla all den spets-

och specialistkompetens som förbundet förfogar över, på ett ställe. Under året flyttades ansvaret för
verksamheten över till personalchefen och bröts ut från konsultgruppen. En medarbetare arbetar
som koordinator för verksamheten och har som huvuduppgift att samordna intern och extern
utbildning och andra tjänster som Cura säljer externt till medlemskommunerna, i huvudsak
handledning, öppenvård och konsultation. Ytterligare en medarbetare anställdes under året som

metodutvecklare och även denna arbetar med handledning, utbildning och konsultation. Vi kan
konstatera att Resurscentrums tjänster utnyttjas i allt högre grad av både medlemskommuner och

andra kommuner. Vår ambition är att Resurscentrums verksamhet ska utvecklas och utökas under
kommande år.

I och med Resurscentrums koordinerande funktion kan kompetens från de olika verksamheterna

samverka och resurser kan samutnyttj as på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det

innebär bl a. att cheferna inom Cura samarbetar i allt högre grad för att tillsammans skapa praktiska
och funktionella lösningar för kommunerna. Det innebär vidare att vi i alla verksamheter har

frångått våra fasta koncept för att bli tillgängliga för fler differentierade uppdrag.

Eftersom Resurscentrum år en "hela verksamhetens resurs” är det rimligt att kostnader som inte
möts av egna intäkter, täcks av den administrationsavgift som samtliga verksamheter bidrar med till
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kansli och direktion. Under året har Resurscentrums intäkter tillsammans med Sj öarps intäkter för

deras utbildningar uppgått till drygt 1,1 mnkr.

De mindre Verksamheterna inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter

och ska i princip bära sina egna kostnader och därmed normalt sett visa nollresultat vid årets

utgång. Detta är också fallet för familj erådgivningen liksom för familj ehems- och

utredningskonsulenterna. Personliga ombud gjorde ett överskott med 81 tkr. Detta beror på att

endast den del av avgifterna som avser avgifter från kommunema kan reduceras i samband med

bokslut. Resterande del utgörs av statsbidrag.

Resurscentrum gjorde ett överskott 650 tkr vilket innebär en avvikelse mot budget med lika 1

mycket. '

Notavillan

Så som nämnts ovan har beläggningen på Notavillan generellt varit mycket hög under det gångna

året, vilket är en trend också från föregående år. Verksamheten visar därmed positiva resultat för
samtliga månader. Vi har tidigare konstaterat att det är svårt att förklara vad som avgör om

beläggningen är stor eller liten. Fram träder dock på senare tid ett mönster av att beläggningen

förefaller förbli god. Det är mot bakgrund av detta som vi vågat satsa på en utökning av

verksamheten, från 12 till 17 platser. Utökningen skulle vara genomförd till sommaren 2015 men

har på grund av återkommande komplikationer när det gäller ombyggnationen blivit fördröjd och är

ännu inte helt slutförd.

Beläggningsgraden har varit totalt 89 procent på själva institutionen men till detta har Notavillan

haft klienter som bott i lägenheter för efter- eller öppenvård i mycket stor omfattning.

Medlemskommunerna har stått för 74 procent av de totala vårddagarna där Sölvesborg utnyttjat
Notavillan allra mest med nästan hälften av dagarna.

Vi har för närvarande ett avtal med ett stort antal kommunerna i Skåne, Kronoberg, Hallands lån

och ocksåi övriga landet, når det gäller HVB-boende för barn- och ungdom. Det största och

viktigaste avtalet, det där Skåne ingår, löper ut i augusti och vi har nyligen lämnat anbud i en ny

upphandling för motsvarande uppdrag.

Notavillan visar ett överskott med 0,8 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 659 tkr.

1N0TAVILLAN 2015 j lProcent
[Karlshamn Ronneh xsölvesborg 10lofsnö1n Karlskrona Totalt medlk Övriga Totalt ant dgrjav vdgr ‘

JANUARI 24 71 jgi 0 0 216 103 319 68% 1
FEBRUARI 79 35 145 9 6 274 713 352 78% 1
@115 84 68 84 84 56 376 16 392 96% 1
APRIL 69 31 93 95 56 344 62 406 85% I
MAJ 23 130 129 68 0 250 74 324 77% I
JUNI 0 177 58 0 0 235 152 337 61% 1
JULI 51 68 62 0 0 181 60 241 75%
AUGUSTI 62 136 62 0 0 260  4  70 330 79%
SEPTEMBER 62 190 59 0 0 311 93 404 77%

1OKTOBER 135 93 133 0 10 1371 90 461 130%  
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NOVEMBER [§9 151 98 lo lo 295 138 436 68%
DECEMBER [60 lo 75 Jo lo 135 210 345 39%
SUMMA  TM  955 1124 1256 3118  3251 1146 4397 74%

Sjöarp

Sjöarp har idag ett delvis förändrat uppdrag i förhållande till det traditionella. Från att ha varit en
institution för de allra svåraste klienterna med autism på låg utvecklingsnivå i länet, har man nu

breddat sitt uppdrag till att även omfatta klienter med andra diagnoser. Man arbetar också betydligt

mera utåtriktat, med handledning, öppenvård och utbildningsinsatser. När det gäller
utbildningsinsatser samverkar Sjöarps utbildningsgrupp i hög grad med Cura Resurscentrum. Vi

marknadsför nu våra utbildningar i egen regi och det har visat sig gå mycket bra. Vi har t ex. fått

upprepade uppdrag i andra delar av landet, som längst bort i Bollnäs.

Diskussioner förs ständigt med klienternas hernkommuner när det gäller att ta hem de egna

klienterna till kommunerna. Vi är överens om att det är önskvärt med en viss omsättning men en

hemflyttning förutsätter att kommunerna kan ta hand om klienterna på ett bra sätt utan att det blir

mer kostsamt än den nuvarande placeringen på Sjöarp, vilket gör att flera kommuner tvekar. Under

året har ingen hemflyttning genomförts. Detta innebär att fem av de ursprungliga klienterna, de så

kallade basklienterna, alltjämt bor kvar på Sjöarp. Någon ytterligare av dessa anses preliminärt

kunna flytta tillbaka till sin hemkommun inom en relativt snar framtid.

Av de totalt 12 permanenta platserna har 1 1 Varit belagda av klienter från medlemskommunerna,

bara en plats är belagd av extern klient. Den trettonde platsen, akutplatsen, har hela året varit belagd

av en klient från Ronneby. Anledningen är att klienten, som är asylsökande, fått ett

avvisningsbeslut men att denna inte kunnat genomföras då man inte kunnat garantera ett säkert

återförenande med klientens vårdnadshavare. Platsen har därför betraktats som en permanent plats i

avvaktan på nya besked. Att sakna en akutplats har visat sig vara mycket negativt eftersom vi

tvingats avstå från att ta emot kortare placeringar när kommunema önskat detta. Ronneby kommun

har köpt den så kallade RBU-gården i Sjöarp och renovering efter en mögelskada pågår just nu.
Tanken är att huset ska kunna nyttjas som kombinerat korttidsboende och boende för den klient

som i dag bor i akutlägenheten.

En av våra klienter, en ung man med diagnos autism, lättare utvecklingsstöming och

tilläggsproblematik bodde i RBU-gården när mögelskadoma upptäcktes. Han kunde flytta med sin

personal till en lägenhet i Karlshamn, som Notavillan förfogar över. Flytten visade sig mycket

positiv ut klientperspektiv varför den permanentats i avvaktan på en vidare flytt till hemkommunen.

Under hösten 2014 genomgick alla medarbetare på Sjöarp en femdagarsutbildning i TEACCH, som

är den metod som är rekommenderad och förhärskande när det gäller personer med autism.

Satsningen är den mest omfattande som någonsin genomförts hos Cura. Det kärms mycket

tillfredställande att ha fått möjlighet att genomföra den här satsningen med tanke på att många av

våra klienter antagligen tillhör den absolut svåraste kategorin att arbeta med inom

autismspektrumtillstånd. Efter utbildningen tog ett ambitionshöj ande arbete vid där alla

medarbetare arbetat med individanpassade förändringar för klienterna. Arbetet redovisades vid
direktionens sammanträde i oktober.

Sjöarp visar ett överskott med 167 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med -29

'r
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Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat har under året haft en god efterfrågan på platser. Vid skolavslutningen
i somras tog elva elever studentexamen, sju av dem med fullständiga betyg. Sexton nya elever

började i samband med höstterminen i årskurs ett, varav fyra bor på internatet. Det år

eftersträvansvärt att ha ett jämt in- och utflöde av elever även om detta inte alltid är möjligt.

Vi får många förfrågningar, antalet förfrågningar tenderar att öka från både medlemskommuner och

utomlänskommuner år från år. Vi har idag 38 platser på skolan vilket tillåter i genomsnitt fem
extema antagningar per låsåm Vi har tre internat med åtta platser vardera. Det innebär att vi gärna

ser ett antal ansökningar där eleverna antingen bor i Olofström eller pendlar till skolan. Vi kan
ibland också ha elever som bor i satellitboende, dvs. i egen lägenhet i Olofström. Under fjolåret

hade vi 35 elever i genomsnitt på skolan och 25 elever inskrivna på något av internaten.
l

Den nya gymnasieförordningen, Gyl l, som trädde i kraft fullt uti samband med höstterminen i

201 l, innebär komplikationer för våra elever då den lämnar färre möjligheter att individanpassa
utbildningens utformning så att den tar hänsyn till ungdomarnas funktionsnedsättning. Detta

innebär dessvärre att färre elever klarar att nå målen och därmed lämnar skolan utan en fullständig
gymnasieexamen. Från Curas sida har vi kontaktat utbildningsdepartementet för att påtala dessa, får

man anta, oönskade konsekvenser av den nya förordningen. Vi har gjort vissa anpassningar av

elevernas studieplaner men är noga med att informera föräldrarna om att det i värsta fall kan

innebära att eleverna inte får fullständiga gymnasiebetyg. Hösten 2013 gjorde skolinspektionen en

tillsyn av Klaragymnasiet. Vi väckte då själva frågan om möjligheten att anpassa studiegången för

våra elever, trots att tillsynen inte alls var inriktad på den aspekten. Detta mynnade ut i ett

föreläggande från inspektionens sida där vi anmodades att ändra våra studieplaner så att dei alla
avseenden överensstämmer men den lagstadgade studieplanen. Anpassningar har gjorts sä att

eleverna innan de slutar hos oss ska ha genomgått de obligatoriska kurserna för att kunna få ett

fullständigt slutbetyg. Den stora komplikationen är att eleverna som tidigare fått delar av sin

utbildning på internaten, det vi kallat för hem och hushåll, inte längre kan betraktas som

gymnasiekurser. Från både skolans och internatets sida har man kommit överens om hur man ska

gå till väga för att se till att de ändå får alla delar av utbildningen under sin tid hos oss. Detta

innebär vissa anpassningar av schema osv. men detta har genomförts utan några stora

komplikationer.

Ett problem som vi uppmärksammat är att våra elever ”tappas bort” när de flyttar tillbaka till

hemkommunen. De anses ”flygfårdiga” av oss men när de återvänder hem får de inte alltid det stöd

som är önskvärt när det gäller bostad och daglig verksamhet och kan i värsta fall gå in i destruktiva

mönster. Vi har därför fokuserat mera på att förbereda ungdomarna för ett kommande arbetsliv
genom att söka praktikplatser till dem innan de slutar skolan. På så sätt får det en viss erfarenhet av _

att arbeta och kan också hitta områden som de upplever passar dem bra med hänvisning till deras
funktionsnedsättningar. En medarbetare har genomgått en kvalificerad utbildning och arbetar i stora

delar med just detta.

Totalt visar skolan ett överskott med l 224 tkr vilket är en avvikelse mot budget med 996 tkr,

medan internatet visar ett överskott med 1 624 tkr vilket är en avvikelse med l 475 tkr.
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Cura Ungdomsboende

I augusti 2011 tog Cura Park emot de första ensamkommande asylsökande ungdomarna. Boendet

var då personal- och lokalmässigt rustat för att ta emot 15 unga. Dessa platser fylldes ganska

omgående. De ungdomar som boendet tog emot initialt var alla pojkar, 15 -18 år gamla och en klar
majoritet kom från Afghanistan. Mycket har hänt sedan dess och i dag ansvarar Cura för 8boenden

för ensamkommande asylsökande barn.

Utökningen av Cura Ungdomsboende har fram till sommaren 2015 skett successivt och i en lagom

takt. Alla är medvetna om den enorma tillströmning av flyktingar och inte minst ensamkommande

som kom till Sverige under fjolåret. Migrationsverkets prognos var i början av året att ca 8 000

bam- och ungdomar skulle komma till Sverige. Siffran slutade på drygt 35 000. Detta har inneburit

en exceptionell ansträngning för kommunernas socialtjänster och indirekt för Cura. Under fjolåret

startade vi fem nya boenden och fördubblade beläggningen på de redan befintliga. Detta har
inneburit att vi tillskapas ca 115 nya platser och anställt ca 70 nya medarbetare. Denna stora
utökning till trots har inte antalet platser räckt till för att möta kommunernas behov av platser.

Vi kommer under våren och början av sommaren att ta ytterligare fastigheter i anspråk för att kunna

erbjuda fler platser. Totalt kommer vi att starta fem nya HVB-boenden och minst två stödboenden.

Vi hade vid årsskiftet ca 170 ungdomar inskrivna i något av våra boenden, de flesta på institution

och ett antal i så kallade utslussningslägenheter.

Cura Ungdomsboende uppvisar ett marginellt överskott, 86 tkr vilket är en avvikelse med 1,78

mnkr.

Ekonomi och balanskrav

År 2015 har i ekonomiskt hänseende varit ett bra år för förbundet. Åren 2004  .  2006 var forlustår(
2004 —2,66 mnkr, 2005 -1,6 mnkr, 2006 -3,77 rrmkr). Ienlighet med beslut i direktionen kunde

förlusterna täckas genom det egna kapital som upparbetats under tidigare år. Åren därefter har alla

visat positiva resultat och i samband med bokslut för är 2009 gjordes en engångsutbetalning till

medlemskommunerna om 12 mnkr för att reducera det växande egna kapitalet. Också i början av

2015 gjordes en utbetalning till medlemmarna. Denna gång valde Cura att reducera det egna

kapitalet med 15 mnkr. Betalningen gjordes i förhållande till hur mycket respektive kommun
betalat till Cura för nyttjade tjänster.

Förbundet hanterar sitt pensionsåtagande genom en försäkringslösning och har därmed inte någon

pensionsskuld.

i
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Utvärdering av verksamhetens mål

I enlighet med direktionens beslut ska Curas finansiella och verksamhetsmässiga mål utvärderas i
samband med årsredovisningen.

Finansiella och verksamhetsmässiga mål

Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som
tangerar dessa, och dess ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och driva sådan
verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässi ga fördelar med samordning.

Cura ska kunna fungera som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller

boende (SoL 6:1 ,§) eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9:8 §),

samt bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9 §). Cura skall också verka för att, inom de

områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att kunna erbjuda kvalificerad utbildning,

utredning, handledning, konsultation, rådgivning mm till kommunerna.

Ekonomiska mål:

0  Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader

Alla Curas verksamheter bar under  2015  sina egna kostnader. Målet är nått.

Verksamhetsmässiga mål:

Personal

o Cura är en kvinnodominerad verksamhet där fördelningen i dag är 66 procent kvinnor och

34 män. Cura ska eftersträva en jämnare könsfördelning mellan könen till 40/60 procent.

Fördelningen mellan kvinnor och män var vid årsskiftet  41  procent män och  59  procent kvinnor l

vilket innebär att Cura nått målet om en fördelning 40/60. Vid sammanställningen har alla
medarbetare räknats in oberoende anställningsform

0  Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktigai förbundets

övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

83  procent lcänner till och känner sig delaktiga i förbundets övergripande ekonomiska och

verksamhetsmässiga mål. Målet är inte nått. a

a Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga den egna

verksamhetens lokala mål.

93,5  procent tycker att det  firms  inspirerande och tydliga gemensamma mälför den egna

verksamheten. Målet är nätt

c Minst 90 procent av Curas medarbetare ska vara Väl förtrogna med och uppleva att
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kvalitetshandboken är ett levande och centralt styrdokumcntet för det samlade

kvalitetsarbetet inom förbundet.

97, 5 procent av Curas medarbetare år väl förtrogna med och uppleva att kvalitetshandboken
är ett levande och centralt styrdokument för det samlade kvalitetsarbetet inom förbundet.

U  Minst  90  procent av Curas medarbetare ska uppleva trivsel på arbetsplatsen vad avser

ledning, delaktighet och samarbete.

91 procent av Curas medarbetare upplever trivsel på arbetsplatsen vad avser ledning,

delaktighet och samarbete. Målet år nått.

Kompetensutveckling/Handledning

I  De samlade kostnaderna för kompetensutveckling och handledning ska varje år motsvara

minst 1,3 procent av förbundets totala personalkostnader.

Kostnaderna för kompetensutveckling har uppgått till 999 tkr under 2015 vilket innebär att .

målet inte år nått denna summa utgör 1,  0  procent av de samlade personalkostnaderna.

o Minst  80  procent av den kompetensutveckling som förbundet erbjuder sina medarbetare,

ska utgå från den analys som görs årligen inom ramen för ledningsgruppen och som utgår

från enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda rutiner.

Ca 80 procent av den kompetensutveckling som förbundet erbjuder sina medarbetare, har

utgått från den anabøs som görs årligen inom ramen för chefsgruppen och som utgår från

enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda rutiner. Målet iir nått.

Beläggning

0  Av de placeringar som görs inom Curas verksamheter ska totalt minst 50 procent utgöras av

placeringar från medlemskommuncrna.

Av det totala antalet vårddygn på Cura har ca 80 procent utgjorts av placeringar från Blekinge.

Målet är nått.

Resultat
,Tum ,.

c Minst 90 procent av Curas kunder ska uppleva att de dokumenterade uppdrag som givits

förbundet har genomförts i enlighet med överenskommelse.

I  Varje verksamhet utvärderar sina egna resultat efter fastställda kriterier, som utgår från egna

verksarnhetsmässiga mål. Av dessa ska totalt minst 90 procent vara uppfyllda.

Alla genomförda och utvärderade uppdrag är samtliga uppjjzllda. Många uppdrag är inte

utvärderade (gäller Cura Ungdomsboende) med hänvisning till ett alltför ambitiöst j
utvärderingsverktyg och en pressad arbetssituation. Det är därför vanskligt att säga om målet
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är nått eller inte.

Utvärdering:

I  De ekonomiska målen utvärderas dels isamband med årsredovisningen, dels i samband
med delårsrapporten. De verksamhetsmässiga målen utvärderas i samband med

årsredovisningen. Underlag till den verksamhetsmässiga utvärderingen hämtas i Curas

årliga personalenkät, i respektive verksamhets egen utvärdering samt i annat statistiskt

material som Cura förfogar över, t ex. personalstatistik.

Sammanfattning

Cura har högt ställda ambitioner varför det inte känns alarmerande att vi inte når målen inom
samtliga områden. Tvärtom är det glädjande att resultatet i flera fall ligger någon eller några

tiondelar högre än under föregående år. Samtidigt ger utvärderingen självklart viktiga signaler om

vilka områden som förbundet bör uppmärksamma särskilt som forbättringsornrâden framöver.

Den upplevda kvaliteten är genomgående hög. 98 procent är stolta över det arbete som utförs där.

100 procent uppger att de tycker att det är roligt att gå till jobbet och 100 procent trivs med sina
arbetskamrater, vilket måste uppfattas som ett kvitto på att verksamheten som helhet präglas av en

bra arbetsmiljö.

Det går bra för Cura, men självklart ser vi många utvecklings- och förbättringsområden, vilket är

mycket stimulerande och utmanande.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro under perioden  2015-01-01  -  2015-12-31

Total sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid i procent:

Ålder Män Kvinnor Totalt

0-29 år 1,15 2,20 1,74
29-49 år 1,47 5,59 4,08
50. år 4,97 3,01 6,32
Totalt: 2,11 4,30 3,49

Ålder Män Kvinnor Totalt

0-29  år  0,00 0,00 0,00

29-49 år  0,00  49,03 42,59

50- år 44,70 21,07 31,18

Totalt: 21,92 4,30 35,57

Det totala sjukrivningstalet har i förhållande till år 2014, ökat med ca 0,5 procent. Den största

ökningen står kvinnorna för. Av det totala antalet sjukskrivningsdagar har långtidsñrånvaron, dvs.

mer än  60  dagar, utgjort totalt 35,57 procent ochberört både kvinnor och män. Eftersom Cura är en

1

i

-�558�-



Kommunsamverkan Cura Individutveckling l5(28)
222000-071 l

relativt liten verksamhet och några enstaka långtidssjukskrivningar får genast stor genomslagskraft
för förbundet.

Tillbud och arbetsskador

Under året har sammanlagt 342 tillbud eller negativa händelser anmälts i verksamheten-ia. Detta är

246 fler än 2014

Tillbud och negativa händelser har följande fördelning:

'  Sj öarp 33  8

I  Cura Ungdomsboende 3
'  Klaragymnasiets internat l

Vi ser alltså en enorm ökning av antalet händelser och tillbud påSjöarp. Detta står inte för en

drastisk ökning av tillbuden utan speglar ett nytt arbetssätt där varje händelse eller tillbud noga

dokumenteras följs upp och analyseras för att mönster i klienternas beteende ska kunna upptäckas.

Detta kan i sin tur leda till förändrade rutiner s01n i bästa fall reducerar antalet tillbud och

händelser. Alla redovisade tillbud, händelser och arbetsskador anmäls och analyseras med

regelhundenheti den Centrala Samverkansgruppen. CSG har haft fyra sammanträden under året.

1
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Driftresultat per verksamhet inkl interna poster

Verksamheter tkr

CURA INDIVIDUTV
TOTALT
Verksamhetens intäkter

Finansiella intäkter

Finasiella kostnader

Verksamhetens kostnader

arbetskraft

Övriga verksamhetskosmader
Avskrivningar

Årets resultat

FÖRDELAT  PER
VERKSAMHET

Direktion

Adnrinstrationsersättning

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Finansiella intäkter

Kansli

Adrninstrationsersättning

Övriga intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader
Finansiella intäkter

Extra ordinära intäker

Familjerådgivning
Övrig ersättning

Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Familjehemskonsulent
Övr ersättning

Kostnader arbetskraft

Övr verksarnhetskostnader

Resurscentrum

Budget  2015

l
138 4111

183

 
-94 959
-44 561 

-926 

1515
-473

-1225
183

8 223

-4 701

-3522

0

1 583

-1216
»367

1496
-1 125

-371

Utfall  20  l 5

157 015
33

-63

-91  105
-58 543

7  337

1 598
-335
-256

33
1  040

8 678
186

-4  527
-3 200

472
1  610

1600
52

-1 181
-471

1 496

-996

-500\

l

Utfall 2014

l

120 242
518
-10

-74 827
-40 596

5 327

1 522
-308
-230
126

1 110

6009
217

-2 815
-1669

392

2  134

1  607

-1 160

-447

l  542

-1  051

-491

16(28)

Budgetavvikelse

20  1 5

18 604
-150
-63

3 854
-13 982

8 263

138

969

~150

1040

455

186

174

322

472
1  610

52
35

-104

129
-129

i
i

l

x
1
1

1
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
222000-O71 1

Verksamheter tkr

Administrationsersättning
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Notavillan

Vårdavgifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Gruppbostäder Sjöarp
Vårdavgifter

Övr ersättningar
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Klaragymnasiets internat

Terminsavgift
Avgift internat

Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Personliga ombud

Övr ersättningar och bidrag
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr erksamhetskostnader

CURA  UNGDOMSBOENDE

Vårdavgifter
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Fördelat per verksamhet

Cura Park

Vårdavgifter
Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Budget 2015

1 0821
450

-1 320
-212

0

16 829

-12 009

-4 624

196

36 836

724

-28 127

-9 237

196

15 754

-10 550

-5 055

149

2 709

-2 111

-598

0

40 515

-25 554

-16 656
-l 695

17182

-9 523

-7 282

377

Utfall 201 5

1 142
771

-790
-473
650

16 874

-8 865

-7 154

855

36 858

499
-26 651
-10 539

167

17 060

27

-9 930

-5 533

1 624

2735

-1 901

-753

81

54 491

28

-28 822

-25 611

86

22 182

-9 733
-12 294

155

Utfall 2014

481

936

-l 312

-330

-225

15612

-8 698
-6 110

804

36 283

930

-26 487

-10 486

240

15 576
89

-9 801
-5 325

539

2 722

-1921

-718

83

0

25 931

-14 744
-11187

17(28)

Budgetavvikelse

2015
60

321
530

-261
650

45

3 144

-2 530

659

22

-225

1 476

-1 302

-29

1 306

27

620

-478

1 475

26

210
-155

81

13 976

28

-3 268

-8 955

l 781.

5 000

-210
.s 012

-222

-�561�-



Komrnunsamverkan Cura Individutveckling

222000-071 1

Verksamheter tkr

Cura Vik

Vårdavgifter
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksahetskostnader

Cura Boda

Vårdavgifter

Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Lister

Vårdavgifter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Gård

Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Aspan

Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Brunn

Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Klaragymnasiet skola

Terminsavgifter
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Summa

Budget 2015

T
8 307

-5 521

-2 709

77

8 692

-5 528
-3 068

96

1 987
-2 122
-1 623
-1  758

4 346
-2 859
-1 974

-487

0

0

10 695

-7  771
-2 696

228

-926

Utfall 2015

1
12 3101

5
-7 903
-3 877

535

9 006
4

-5 436
-4 045

-471

2 258
-1 752
-1 092

-586

5 072

-2 402

-2 611

59

1 745
-811
-560
374

1 937

-786

-1 134

17

12 381

65

-7107

-4115

1224

7  337

18(28)

Utfall 2014 Budgetavvikelse

0

0

0

0

0

0

10 763
19

-6 529
-3 611

642

5 327

2015

4 003
5

-2 382
-1 168

458

314

4

92

-977

-567

271

370

531

1 172

726
457

-637
546

1 745

-811

-560

374

1 937
-786

-1 134

17

1 686
65

664
-1 419

996

8 263
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling

222000-071 l

Flerårs j ämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2015

Resultat efter finansiella poster tkr  7  337

Antal anställda st 220

Soliditet %  49,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 24,0

Historiska nyckeltal avseende Soliditet

och avkastning påsysselsatt kapital

avser bokslut per den 31/12.

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

2014

5 327

150

63,0

14,0

2013

5 260

130

63,0

16,0

2012

2 830

130

61,0

10,0

19(28)

2011

4 082

111

56,0

16,0
i
I
x

.____,_4,,, .. av, , ,
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Kommunsarnverkan Cura Individutveclding

222000-07 1 1

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Summa resultat från finansiella poster

J ämtörelsestörande post

Årets resultat

Not

b)

4

5

2015

145 082

-138 188

6  894

33

-62

-29

472

7337

20(28)

2014

112104

-108 368

3 736

518

-10

508

1 083

5 327

-�564�-



Komrnunsarnverkan Cura lndividutveckling

222000-07 1 1

Balansräkning Not

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar 7

Kassa och bank 8

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget Kapital
Årets resultat 5

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder 9

Summa eget kapital och skulder

Ansvarsförbindelser 10

2015-12-31

OO

28 740

33 642

62 382

62 382

23 185

7  337

30 522

30 522

31860

62 382

4 308

21(28)

2014-12-31

OO

27 020

33 485

60 505

60 505

32 858

5 327

38185

38185

22 320

60 505

l 909

l
x
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling

222000-071 1

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Årets resultat

Ökning/minskning kortfristiga skulder

Okning/minskning kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverks amheten
Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not

5

4

8

2015

7  337

7  337

9  539

-1 720

15156

1

-15 000

-15 000

156

33 484

33 649

22(28)

2014

5 327

5 327

2 607

-14 333

-6 399

18 000

18  000

OOC

11601

21 883

33 484

›

‘\

v
x

i
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling 23(28)

222000071 l

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper l

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL),

tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8  kap och från Rådet för kommunal redovisning

(RKR) utfärdade redkommendationer.

I  dokumentation av redovisningssystemet ej fårdigställd

Avtalsförbindelse Cura Individutveckling har inga avtalsforbindelser avseende särskilda

pensioner till nu anställda eller tidigare anställda.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som

lcortfristi g skuld. Förändringen under året har belastat resultatet.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordringsbokförts och tillgodogjorts

redovisningsåret.

Kapitalkosmader består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på

objektens anskaffningsvärden. 3

Kundfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter årsskiftet men hänforli ga till redovisningsåret,

har fordringsbolcförts och tillgodogjorts redovisningsåret.

Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter årsskiftet men hänförliga till

redovisningsåret, har skuldbokforts och belastar redovisningsåret.

Förvaltning av privata medel Sjöarp, omfattningen av privata medel redovisas från och med

2008 som ansvarsförbindelse. Denna redovisningsprincip är ny, men förvaltning har även skett
tidigare.

N  yckeltalsdefinitioner, Soliditet -eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital  -

rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och ñnansiella intäkter i i
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. ,

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspåläggi samband med
löneredovisningen med följ ande procentsatser:

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 30,25

Avtalsenli ga arbetsgivaravgifter 0,20

Avtalspension 6,40

Särskild löneskatt LQS_ .V

Summa 3 8,50

-�567�-



Kommunsamverkan Cura Individutveckling
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Not 2 Verks amheten intäkter

Yårdavgifter

Ovr ersättningar och bidrag

Summa

Not  3  Verksamhetens kostnader

Igostnader arbetskraft

Ovr verksamhetskostnader

Summa

Not 4  J  ämförelsestörande post

Återbetalning av Fora premier avseende år  2004

Summa

Not  5  Årets resultat

Avstämning mot kommunllagens balanskrav

Årets resultat enligt balansräkningen

Justerat resultat enligt balanskravet

2015-12-31

142 281

2 802

145 083

[Q

01

.Lil

-91 105

-47 083

-138188

IQ

01

L.

7  337

7  337

24(28)

2014-12-31

108 823

3 281

112104

01

C

-74 827
-33 541

-108 368

[U

01

›-A ›_.

D0  OO
u:  ,  u:  .p

[O

01

Li-

5 327

5 327

l

l

I
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Not  6  Inventarier, verktyg och ins tallationer

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade uppskrivrlingar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not  7  Fordringar

Kundfordringar

Interimsfordringar
Ingående mervärdesskatt
Handkassor

Avrälçning skattekonto
Fordran Fora

Fordran löneskatt

Summa

-417

-417

o  llOll på

I0

015

9 635

12  753

1 823

199

3  828

472

30

28 740

25(28)

OOlj  v-A

h.)

01

4k

21 406

1 182

599

2 648

1 083

27 020

r
I

-�569�-
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Not  8  Kassa och bank

Kassa

Postgirobehållning
Banktillgodohavande

Summa

Not  9  Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Sociala avgifter
Interimsskulder

Utgående mervärdesskatt

Personal källskatt
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid

Skuld Fora

Summa

Not 10 Ansvarsförbindelser

Årets kostnader leasingavtal uppgår till:

Det finns 42 st ingångna avtal 2015-12-31 avseende

leasingbilar, fördelat enligt följande:

36 månaders avtal där leasingavgifter uppgår till

48 månaders avtal där leasinavgifter uppgår till
SP, privata medel Sjöarp

SK,privata medel Sjöarp

LH, privata medel Sjöarp

LJ, privata medel Sjöarp

HL, privata medel Sjöar-p

KO, privata medel Sjöarp

AO, privata medel Sjöarp

LP, privata medel Sjöarp
DÅ, privata medel Sjöarp
DA, privata medel Sjöarp

N

01

ON .än

33 640

33 642

kx)

LI!

01

l

10 226

2 002

14 301

2
1 759

3 570

31861

mi

ll16

1345
2 933

7

l\.)ual\)-l>-l>I\>Ok»I\J

zeas)

201

-P-

0

33

33 451

33 484

[U

014

4419

1366

12 871

1297

2 358

O

22321

2014-12-31

827

l 026

842

l 1

3

Iuuouu-!>Nt\)>—-Q

.. _N_  __  _,
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DE, privata medel Sjöarp

27(28)

   

1 2

4 308 1  909
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2015-02-24

Markus Alexandersson

Ordförande

J .an-Åke Berg
1:e Vice ordförande

Irene Ahlstrand-Mårlind

2:e vice ordförande

Malin Månsson

Birgitta Lagerlund

Eva Strömqvist

Anders Ovander

Anita Skarphagen

Ingrid Hermansson

28(28)
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-06-16 följande: 
 
att Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan görs om till 
gågata, 
 
att det görs möjligt att komma in till parkeringarna på Torget från norr genom att 
Christopher Schrödersgatan dubbelriktas fram till denna infart, samt 
 
att hänvisningsskyltar till parkeringen på östra sidan av Flaggen vid Regeringsgatan sätts 
upp. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.  
 
Trafikingenjör Per Ingströmer har i sitt yttrande angivit att Kungsgatan idag har funktion 
som infartsled norrifrån till Karlshamns centrum och trafikbelastningen är därför 
förhållandevis hög, ca 1500 fordon/dygn. Gatusektionen är dessutom trång och 
beläggningen storgatsten och huvuddelen av fastigheterna är bostadsfastigheter som har 
de högsta beräknade bullernivåerna i Karlshamns kommun. 
 
En positiv effekt av förslaget med gågata på Kungsgatan mellan Ronnebygatan och 
Christopher Schrödersgatan är att trafiken längre norrut på Kungsgatan skulle minska 
tillsammans med bullernivåerna i bostadsfastigheterna. Denna trafik försvinner inte utan 
fördelas om till andra gator. Detta bör utredas innan beslut i frågan tas. 
 
Kommunstyrelsen har beställt en trafikutredning över trafiksituationen i centrum och 
västra infarten. Ärendet handläggs av avdelningen för tillväxt och utveckling. Därmed 
föreslår tekniska nämnden att motionen avslås. Utredningen skulle dock kunna visa att 
gågata i aktuella kvarter blir en del av helhetslösningen. 
 
Effekterna av förslaget bör utredas innan beslut tas i frågan om gågata på Kungsgatan 
mellan Ronnebygatan och Christopher Schrödersgatan. Motionen bör därför avslås i väntan 
på resultatet av den trafikutredning som handläggs av avdelningen för tillväxt och 
utveckling. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om trafiksituationen på Kungsgatan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Yrkanden 
 
Ted Olander (MP) yrkar bifall till den första att-satsen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Ted Olanders yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ted Olanders (MP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-06-16 följande: 
 
att Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan görs om till 
gågata, 
 
att det görs möjligt att komma in till parkeringarna på Torget från norr genom att 
Christopher Schrödersgatan dubbelriktas fram till denna infart, samt 
 
att hänvisningsskyltar till parkeringen på östra sidan av Flaggen vid Regeringsgatan sätts 
upp. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.  
 
Trafikingenjör Per Ingströmer har i sitt yttrande angivit att Kungsgatan idag har funktion 
som infartsled norrifrån till Karlshamns centrum och trafikbelastningen är därför 
förhållandevis hög, ca 1500 fordon/dygn. Gatusektionen är dessutom trång och 
beläggningen storgatsten och huvuddelen av fastigheterna är bostadsfastigheter som har 
de högsta beräknade bullernivåerna i Karlshamns kommun. 
 
En positiv effekt av förslaget med gågata på Kungsgatan mellan Ronnebygatan och 
Christopher Schrödersgatan är att trafiken längre norrut på Kungsgatan skulle minska 
tillsammans med bullernivåerna i bostadsfastigheterna. Denna trafik försvinner inte utan 
fördelas om till andra gator. Detta bör utredas innan beslut i frågan tas. 
 
Kommunstyrelsen har beställt en trafikutredning över trafiksituationen i centrum och 
västra infarten. Ärendet handläggs av avdelningen för tillväxt och utveckling. Därmed 
föreslår tekniska nämnden att motionen avslås. Utredningen skulle dock kunna visa att 
gågata i aktuella kvarter blir en del av helhetslösningen. 
 
Effekterna av förslaget bör utredas innan beslut tas i frågan om gågata på Kungsgatan 
mellan Ronnebygatan och Christopher Schrödersgatan. Motionen bör därför avslås i väntan 
på resultatet av den trafikutredning som handläggs av avdelningen för tillväxt och 
utveckling. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om trafiksituationen på Kungsgatan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Paul Hedlund (L) med instämmande av Gertrud Ivarsson (C) yrkar avslag på motionen med 
hänvisning till pågående trafikutredning. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Anders Englesson (MP) yrkande mot Paul Hedlund (L)m fl yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Paul Hedlunds yrkande. 
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kommun 2016-03-08 Dnr: 2015/2862 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15 78 
Kommunstyrelsen 2016-03-29 68 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Motion om trafiksituationen på Kungsgatan - Anders Englesson (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-06-16 följande: 
 
att Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan görs om till 
gågata, 
 
att det görs möjligt att komma in till parkeringarna på Torget från norr genom att 
Christopher Schrödersgatan dubbelriktas fram till denna infart, samt 
 
att hänvisningsskyltar till parkeringen på östra sidan av Flaggen vid Regeringsgatan sätts 
upp. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.  
 
Trafikingenjör Per Ingströmer har i sitt yttrande angivit att Kungsgatan idag har funktion 
som infartsled norrifrån till Karlshamns centrum och trafikbelastningen är därför 
förhållandevis hög, ca 1500 fordon/dygn. Gatusektionen är dessutom trång och 
beläggningen storgatsten och huvuddelen av fastigheterna är bostadsfastigheter som har 
de högsta beräknade bullernivåerna i Karlshamns kommun. 
 
En positiv effekt av förslaget med gågata på Kungsgatan mellan Ronnebygatan och 
Christopher Schrödersgatan är att trafiken längre norrut på Kungsgatan skulle minska 
tillsammans med bullernivåerna i bostadsfastigheterna. Denna trafik försvinner inte utan 
fördelas om till andra gator. Detta bör utredas innan beslut i frågan tas. 
 
Kommunstyrelsen har beställt en trafikutredning över trafiksituationen i centrum och 
västra infarten. Ärendet handläggs av avdelningen för tillväxt och utveckling. Därmed 
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föreslår tekniska nämnden att motionen avslås. Utredningen skulle dock kunna visa att 
gågata i aktuella kvarter blir en del av helhetslösningen. 
 
Effekterna av förslaget bör utredas innan beslut tas i frågan om gågata på Kungsgatan 
mellan Ronnebygatan och Christopher Schrödersgatan. Motionen bör därför avslås i väntan 
på resultatet av den trafikutredning som handläggs av avdelningen för tillväxt och 
utveckling. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om trafiksituationen på Kungsgatan 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
 

-�578�-



Motion

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Angående trafiksituationen på Kungsgatan

Trafiksituationen på Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan är mycket 
besvärlig.
Det aktuella avsnittet av gatan är så kallat gångfartsområde som innebär att trafiken ska ske på de 
gåendes villkor. Detta är bra, anser vi.
Mindre bra är att bilismens regelefterlevnad är väldigt dålig vilket får det oundvikliga resultatet att  
oskyddade gångtrafikanter lever mycket farligt. Detta har visat sig genom mängder av incidenter och 
åtminstone en allvarlig olycka.

Det stora problemet är att samtidigt som gång/cykeltrafik stimuleras att använda gaturummet 
så stimuleras biltrafiken att köra på gatan genom att ett flertal gratis parkeringsplatser 
placerats på gatan i mycket attraktiva lägen.
Det finns gratis parkeringar såväl utanför entrén till Flaggen som vid Kungshuset
Trafiken styrs också till denna del av Kungsgatan också genom att de som vill parkera på 
Torget och kommer från norr måste passera den aktuella delen av gatan.
Vi anser att bilismen i stället bör styras bort från denna del av Kungsgatan av såväl säkerhets-,
miljö- som hälso- och trivselskäl.
En gågata skulle vara ett betydligt säkrare och tryggare för barnfamiljer, gamla och 
funktionshindrade.

Mot denna bakgrund föreslår vi 
Att  Kungsgatan mellan Christopher Schrödersgatan och Ronnebygatan görs om till 
gågata.
Att det görs möjligt att komma in till parkeringarna på Torget från norr genom att 
Christopher Schrödersgatan dubbelriktas fram till denna infart.
Att hävisningsskyltar till parkeringen på östra sidan av Flaggen vid Regeringsgatan 
sätts upp.

Karlshamn 2015 06 16
Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

Anders Englesson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna de nya stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening. 
 
Sammanfattning 
 
NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna revideras. Detta för att dels 
möjliggöra för andra kommuner att i framtiden kunna bli medlemmar dels för att 
möjliggöra för kommunens revisorer att kunna få insyn i bolaget samt att samtidigt rätta 
till diverse kosmetiska fel. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till stadgar 
2 Förslag till stadgejustering 20160517 beslutat av styrelsen 20160324 
 
Beslutet skickas till 
 
NetPort.Karlshamn ideell förening  
Författningssamlingen 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-03-29 77 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Justering av stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna de nya stadgarna för NetPort.Karlshamn ideell förening. 
 
Sammanfattning 
 
NetPort.Karlshamn ideell förening föreslår att stadgarna revideras. Detta för att dels 
möjliggöra för andra kommuner att i framtiden kunna bli medlemmar dels för att 
möjliggöra för kommunens revisorer att kunna få insyn i bolaget samt att samtidigt rätta 
till diverse kosmetiska fel. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till stadgar 
2 Förslag till stadgejustering 20160517 beslutat av styrelsen 20160324 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
NetPort.Karlshamn ideell förening  
Författningssamlingen 
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Stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening  
Antagna 2015-05-29 2016-05-17 
 
§ 1 Föreningens firma 
 
Föreningens firma är NetPort.Karlshamn ideell förening. 
 
§ 2 Föreningens säte 
 
Föreningen har sitt säte i Karlshamns kommun. 
 
§ 3 Föreningens ändamål 
 
NetPort.Karlshamn skall främja och stimulera utvecklingen av näringslivet i Karlshamns 
kommun, verka för att fler personer bosätter sig i Karlshamns kommun, verka för fler 
arbetstillfällen inom NetPorts fokusområden, (nya medier, digitala upplevelser och intelligent 
logistik) samt verka för att Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn utvecklas med 
forskning, fler program och fler studenter. Föreningens verksamhet skall inte ha något 
vinstsyfte.  
NetPort.Karlshamn skall främja och stimulera utvecklingen av näringslivet lokalt, regionalt 
och nationellt, verka för att fler personer bosätter sig i regionen, verka för fler arbetstillfällen 
inom NetPorts fokusområden, samt verka för att Blekinge Tekniska Högskola utvecklas med 
forskning, fler program och fler studenter. Föreningens verksamhet skall inte ha något 
vinstsyfte.  
 
§ 4 Föreningens verksamhet 
 
Föreningens verksamhet skall bestå av 
 
att verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av 
kommuner/regionförbund kommun, näringsliv och högskola, 
 
att genomföra aktiviteter för att etablera dialog och samarbete mellan olika aktörer i syfte att 
skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola, företag och 
näringsverksamhet, 
 
att genomföra aktiviteter för att sprida kunskap angående för utveckling inom teknik och 
vetenskap, varigenom högskola, företag/näringsidkare och andra kan utveckla 
samarbetsformer som möjliggör att tekniska landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att 
stärka och utveckla näringsverksamhet,  
 
att verka för att bidra till spridandet av grundforskning, industriell forskning och 
experimentell utveckling, 
 
att ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka för och 
initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och underlätta 
drift och utveckling av olika typer av närings- och utbildningsverksamhet, 
 
att genom medlemskap i Blekinge Business Incubator ideell förening och andra organisationer 
medverka till utveckling av företag och företagsidéer,   
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att genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamhet samt att öka 
Karlshamns kommuns regionens attraktionskraft som utbildningsort region och som ort för 
etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet. 
 
Föreningens aktiviteter och verksamhet skall vara öppen och tillgänglig för alla intresserade 
på lika villkor oavsett medlemskap i föreningen. Vad som nu angivits skall även gälla för 
verksamhet som bedrivs av juridisk person ägd i sin helhet av föreningen. 
 
§ 5 Offentlighet m.m. 
 
Föreningen skall i sin verksamhet följa reglerna i Tryckfrihetsförordning och sekretesslag. 
 
§ 6 Medlemmar  
 
Till medlem kan antas dels juridisk person och fysisk person som bedriver näringsverksamhet, 
Karlshamns kommun dels kommuner/regionförbund, andra offentliga organisationer och dels 
samt högskolor, om sökanden skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut 
samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.  
 
§ 7 Organ 
 
Föreningens organ är 
 
- Valkretsmöten 
- Årsmöte 
- Styrelse 
- Revisorer 
 
§ 8.1 Valkretsar 
 
För de val och ärenden som anges i §§ 8.3 och 8.4, sammanförs dels högskolor till en valkrets 
och dels kommuner/regionförbund, juridiska och fysiska personer som bedriver 
näringsverksamhet till en valkrets. 
 
För de val och ärenden som anges i § 8.6 skall Karlshamns kommuner/regionförbund utgöra 
en valkrets.    
 
§ 8.2 Valkretsmöte: representation 
 
Medlemmarna i de tre valkretsarna, valkretsarna valkretsen för högskolor, valkretsen för 
andra kommuner/regionförbund organisationer och valkretsen för juridiska och fysiska 
personer som bedriver näringsverksamhet utser ombud till respektive valkretsmöten.  
  
§ 8.3 Valkretsmöte: sammanträde 
 
Inom valkretsarna för högskolor, andra kommuner/regionförbund, respektive inom valkretsen 
för juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet skall ordinarie 
valkretsmöte hållas senast tre veckor före föreningens ordinarie årsmöte. Vid ordinarie 
valkretsmöte skall förekomma: 
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1. Val av ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om stadgeenlig kallelse iakttagits. 
4. Val av ombud till föreningens årsmöte jämte ersättare för denne enligt § 17. 
5. Val av ledamöter och ersättare till föreningens styrelse. 
6. Val av ledamöter till valkretsmötets valberedning jämte ersättare enligt § 8.4. 
7. Övriga val eller nomineringar, som föreningens årsmöte eller styrelse uppdragit åt 

valkretsmötet att förrätta.  
8. Ärende som styrelsen underställt valkretsmötet.   

 
Extra valkretsmöte för högskolor andra offentliga organisationer juridiska och fysiska 
personer som bedriver näringsverksamhet skall sammankallas då föreningens styrelse eller 
valkretsmötets valberedning så beslutar.    
 
Kallelse till valkretsmöte för högskolor, andra offentliga organisationer juridiska och fysiska 
personer som bedriver näringsverksamhet sker per post eller elektroniskt senast tre veckor 
innan mötet skall hållas. Valkretsmötets valberedning skall ombesörja kallelse och vidta 
övriga åtgärder som erfordras för att hålla mötet. Kallelsen sänds till kretsens medlemmar 
som skall vidarebefordra den till sina valkretsombud. 
 
Vid valkretsmöte för högskolor, andra offentliga organisationer, juridiska och fysiska 
personer som bedriver näringsverksamhet har varje ombud en röst. Val kan ske med slutna 
sedlar om någon begär det. 
 
Såsom valkretsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Valärende 
avgörs vid lika röstetal genom lottning. I annan fråga gäller vid lika röstetal den mening som 
biträds av valkretsmötets ordförande. 
 
§ 8.4 Valkretsmöte: valberedning 
 
Vid de ordinarie valkretsmötena för högskolor, andra offentliga organisationer, juridiska och 
fysiska personer som bedriver näringsverksamhet väljs för tiden till och med nästkommande 
ordinarie valkretsmöte en valberedning med tre ledamöter jämte ersättare för var och en av 
dessa. Valkretsmötet utser ordförande i valberedningen. Valberedningen sammanträder på 
kallelse av ordföranden. Valberedningen skall föreslå kandidater till de val som kretsmötet 
skall förrätta. 
 
Valberedningen skall senast en vecka efter valkretsmöte, dock senast två veckor före 
föreningens årsmöte, sända styrkt avskrift av mötets justerade valprotokoll till föreningen 
enligt valordningens anvisningar. 
 
§ 8.5 Valordning 
 
Det åligger föreningens styrelse, att i fråga om valkretsarna för högskolor och juridiska person 
som bedriver näringsverksamhet, senast två veckor före ordinarie årsmöte upprätta en 
valordning, som utvisar dels medlemmarnas representationsrätt vid respektive valkretsmöte, 
dels det antal ordinarie ombud, ledamöter och ersättare i respektive organ, som varje 
valkretsmöte skall välja eller nominera. 
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Valordningen skall innehålla erforderliga anvisningar för respektive val och nominering. 
Valordningen sänds till samtliga medlemmar och ordinarie ledamöter i valkretsmötenas 
valberedning. 
 
 
 
 
 
§ 8.6 Valkrets: Karlshamns kommun Kommuner/regionförbund 
 
Kommuner/regionförbund   Karlshamns kommunfullmäktige skall med iakttagande av 
kommunallag och arbetsordning inför föreningens ordinarie årsmöte fatta beslut i följande 
ärenden:  
 

1. Val av ombud till föreningens årsmöte jämte ersättare för denne enligt § 17. 
2. Val av ledamöter och ersättare till föreningens styrelse. 
3. Övriga val eller nomineringar, som föreningens årsmöte eller styrelse uppdragit åt 

fullmäktige att förrätta.   
4. Ärende som föreningens styrelse underställt kommuner/regionförbund 

kommunfullmäktige. 
 
Utöver vad som angivits i det föregående skall kommunfullmäktige pröva de ärenden som av 
föreningens styrelse underställs fullmäktiges prövning.  
   
§ 9 Inträde 
 
Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningens styrelse, som beslutar om inträde kan 
beviljas.  
 
§ 10 Föreningens förvaltning 
 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och årsmötet. 
 
§ 11 Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och max nio ersättare. Ordförande i styrelsen skall vara 
kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun. som utses enligt följande ordning: 
 
- medlemmar sammanförda i kretsen för andra, juridiska och fysiska personer som driver 

näringsverksamhet utser tre ledamöter och tre ersättare 
 
- medlemmar sammanförda i kretsen för universitet och högskolor utser tre ledamöter och 

tre ersättare 
 
- Karlshamns kommun Kommuner/regionförbund utser två ledamöter utöver ordförande tre 

ledamöter, varav en tillika skall vara styrelsens ordförande, samt tre ersättare.  
 

 
Ledamöter och ersättare i styrelsen utses för tiden från ordinarie årsmöte till och med nästa 
ordinarie årsmöte. 
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Utöver den av Karlshamns kommun utsedde ordföranden utser styrelsen inom sig högst två 
vice ordförande. 
 
§ 12 Styrelsens uppgifter 
 
Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt 
 
att årligen tillse att NetPort.Karlshamn AB NetPort Science Park AB arbetar fram en 
verksamhetsplan för sitt arbete, denna plan omfattar även den ideella föreningen, 
 
att årligen vid behov fastställa inkomst- och utgiftsbudget för föreningen, 
 
att pröva ansökan om inträde i föreningen, 
 
att uppdra åt NetPort.Karlshamn AB NetPort Science Park AB att sköta föreningens 
bokföring och att detta fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts 
på ett betryggande sätt,  
 
att beslut i verksamheten av principiell betydelse eller annars av större vikt underställs 
Karlshamns respektive kommuner/regionförbund kommunfullmäktige och valkretsmötena för 
godkännande. 
 
Styrelsen får utse firmatecknare samt befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar söka, 
kära och svara för föreningen ävensom föra dess talan.  
 
§ 13 Styrelsens sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall utfärdas om det 
påkallas av minst två ledamöter av styrelsen.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid och delta i styrelsens överläggningar när ersättaren tjänstgör 
för frånvarande ledamot. 
 
§ 14 Styrelsens beslutsförhet 
 
Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. 
 
Inom styrelsen har varje ledamot en röst. 
 
Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid lika 
röstetal den mening som ordföranden biträder. 
 
Styrelseledamot får inte delta i behandling av ärende som angår honom/henne själv eller 
någon honom/henne närstående.  
 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av 
ordföranden och en styrelseledamot. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på 
betryggande sätt. Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet 
antecknade beslutet, såvida denne inte låtit anteckna avvikande mening. 
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§ 15 Årsredovisning 
 
För varje kalenderår skall styrelsen avge en årsredovisning. Denna skall tillställas revisorerna 
senast den 28 februari påföljande år. 
 
§ 16 Revision 
 
För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utses minst en 
revisor och minst en ersättare. Ordinarie årsmöte utser minst en revisor och en ersättare, vilka 
båda skall vara godkända. 
 
Kommuner/regionförbund kommunfullmäktige i Karlshamn har rätt att, inom sin valkrets och 
utöver årsmötets utseende av revisorer och ersättare utse en kommunal revisor jämte ersättare 
för att granska och rapportera till kommuner hanteringen av kommunen tillförda medel ur 
kommuner/regionförbunds  kommunalt perspektiv. Granskningen skall även omfatta 
gemensamt helägda organisationer/bolag.  
 
Senast den 31 mars skall revisorerna avsluta granskning av föregående års förvaltning samt 
avlämna revisionsberättelse till styrelsen. 
 
§ 17 Årsmötets sammansättning 
 
Föreningens årsmöte består av tre ombud. Ett av dessa ombud jämte ersättare utses av 
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Valkretsmötena högskolor respektive juridiska 
personer som bedriver näringsverksamhet utser ett ombud vardera jämte ersättare. 
 
Ombud skall utses för tiden från och med föreningens ordinarie årsmöte intill föreningens 
nästa årsmöte. Varje valkrets utser för samma tid erforderligt antal ersättare. 
 
Ersättare inträder i den ordning som de utsetts så snart ordinarie ombud är förhindrad att delta. 
Uppdrag som ombud eller ersättare till årsmötet förfaller om ombud eller ersättare utträder ur 
föreningen. 
 
§ 18 Ordinarie och extra årsmöte 
 
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i maj månad i Karlshamn på tid och ställe som 
styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner behov härav eller då den för 
uppgivet ändamål skriftligen påkallas av medlem eller av föreningens revisorer. 
 
Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske genom brev eller e-mail elektroniskt minst 14 dagar 
före årsmötet och delges medlemmarna och de årsmötesombud som anmälts till föreningen. 
  
Vid extra årsmöte skall kallelse delges medlemmar och årsmötesombud genom brev eller 
e-mail elektroniskt minst sju dagar i före årsmötet. I kallelse till extra årsmöte skall anges de 
ärenden som skall förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant årsmöte. 
 
§ 19 Ärenden vid ordinarie årsmöte 
 
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden: 
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a) styrelsens ordförande öppnar årsmötet 
 

b) upprättande och godkännande av röstlängd 
 

c) godkännande av förslaget till dagordning 
 

d) val av ordförande på årsmötet 
 

e) val av sekreterare för mötet 
 

f) val av protokolljusterare 
 

g) fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat 
 

h) framläggande av årsredovisning och revisorernas berättelse 
 

i) beslut angående 
 

(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 

(b) Ansvarsfrihet å styrelsens ledamöter 
 

j) anmälan från i § 8.1 angivna valkretsar om namn på de av dem utsedda ledamöterna 
och ersättarna i styrelsen väljs 

 
k) val av revisorer jämte ersättare för dem 

 
l) nominering av ledamöter till NetPort Science Park ABs styrelse (vilka utgörs av valda 

i § 19, j) 
 

m) ärende som av styrelsen underställs årsmötet 
 

n) ärende som av medlem senast 30 dagar i förväg hos styrelsen skriftligen anmälts till 
handläggning på årsmötet 

 
o) bestämmande av medlemmarnas avgifter för följande år 

 
p) Val av representant att företräda föreningens bolag vid dess årsstämma och extra 

årsstämma kommande år 
 
Vidare har årsmötet att besluta i sådana ärenden vilka enligt dessa stadgar skall handläggas av 
årsmötet. 
 
Minst 14 dagar före ordinarie årsmöte skall genom styrelsens försorg förteckning över de 
ärenden som skall förekomma hållas tillgänglig för medlemmarna. Ärende som inte varit 
upptaget på denna förteckning får inte avgöras utan alla närvarande ombuds samtycke, om det 
inte omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart 
sammanhang med ärende som finns upptaget på förteckningen. 
 
§ 20 Röstning vid årsmötet 
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Vid årsmötet har de i § 17 angivna ombuden en röst vardera. Vid årsmötet har medlemmarna 
endast rätt att föra sin talan och utöva sin rösträtt genom de av valkretsmötena utsedda 
ombuden. 
 
Eventuellt förekommande val vid årsmötet skall förrättas med slutna sedlar om så begärs av 
något årsmötesombud. All annan omröstning vid årsmötet sker öppet. Styrelsens ledamöter 
väljs av respektive valkrets. 
 
Styrelseledamot får delta i överläggningarna på årsmötet. 
 
Såsom årsmötets beslut gäller den mening som biträds med minst två tredjedelar av de 
avgivna rösterna.  
för vilken de flesta rösterna avges. Val Ärende avgörs vid lika röstetal genom lottning. I 
annan fråga gäller vid lika röstetal den mening om vilken de flesta röstande förenat sig eller, 
om antalet röstande är lika, den mening som biträds av årsmötets ordförande. 
 
§ 21 Att utse ombud till av föreningen ägt/ägda bolag 
 
Årsmötet skall intill en period fram till och med nästa ordinarie årsmöte utse en representant 
som företräder NetPort.Karlshamn ideell förening vid den av föreningen ägt/ägda bolag. 
Parterna utser en representant och en ersättare. Vid första tillfället är det Karlshamns kommun 
som företräder aktierna vid årsstämman och näringslivets representant är ersättare. 
Den ideella föreningens styrelse skall upprätta en ordning för vem som företräder och vem 
som är ersättare. 
Denna ordning skall ingå i den ideella föreningens § för ”ärenden vid ordinarie årsmöte” 
 
 
§ 22 Avgift 
 
Medlem skall till föreningen erlägga en årsavgift. Årsmötet skall årligen fastställa årsavgiften. 
Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse bestämmer. 
Erlagda avgifter återbetalas inte till medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen. 
 
§ 23 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut 
 
Styrelsen kan till omedelbart utträde uppsäga medlem som inte i rätt tid erlagt den i § 22 
stadgade årsavgiften. Tillika kan styrelsen till omedelbart utträde uppsäga medlem som 
uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen. Vidare kan 
medlem som upphör att uppfylla kraven för att vara medlem uppsägas av styrelsen till 
omedelbart utträde.  
 
§ 24 Skiljenämnd 
 
Tvist mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å 
andra sidan skall den avgöras av skiljemän enligt Lagen (1999:116) om skiljeförfarande. 
Skiljeförfarandet skall äga rum i Karlshamn.  
  
§ 25 Uppsägningstid 
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Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. 
Medlemskapet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter det att sex månader 
förflutit från det att uppsägningen kommit styrelsen till handa.  
 
Medlem som anmält sitt utträde är skyldig att erlägga i § 22 angivna avgifter som förfallit till 
betalning. 
 
§ 26 Stadgeändring m.m. 
 
För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på ett 
ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, samt att beslutet biträds med minst två tredjedelar av de 
avgivna rösterna.  
 
§ 27 Upplösning av föreningen 

 
Om upplösning av föreningen beslutas, skall vad som återstår av dess tillgångar efter 
betalning av skulderna fördelas mellan samtliga som vid tiden för upplösningen är 
medlemmar i föreningen i förhållande till summan av vad var och en inbetalat i årsavgifter 
under den senaste tio åren.    
 
 
Stadgarna antagna vid stiftandemötet den 23 mars 2005. Reviderade 23 april 2009, 21 april 
2010, 10 maj 2012, 29 maj 2015 och 17 maj 2016. 
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Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Sammanställning av förslag till Karlshamns kommun - mars 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning  
 
Nedan följer en sammanställning av förslag till Karlshamns kommun inkomna efter 
avrapportering till kommunfullmäktige i oktober 2015: 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder på Froarpsvägen i höjd med 

Fröjdebergsvägen bör ändras till exempelvis vägbula 
2 Förslag till Karlshamns kommun – Upplockning av marint skräp 
3 Förslag till Karlshamns kommun - Förläng badsäsongen i Karlshamn från 1a maj till 

15e oktober 
4 Förslag till Karlshamns kommun – renare Drottninggata 
5 Förslag till Karlshamns kommun, soffor mellan Glassbåten och högskolan 
6 Förslag till Karlshamns kommun - Blomsteräng, ökad städning på gc-väg och sarg på 

återvinningsstation i Väggaområdet 
7 Förslag till Karlshamns kommun – Sätta smågatsten i stället för att asfaltera när 

fiberkabel nedgrävts 
8 Förslag till Karlshamns kommun – Trappräcke på läktare i A-hallen på Vägga 

Sporthall 
9 Förslag till Karlshamns kommun - Nybyggnation av bostadshus vid Skyttevägen 

Brottarstugan i Karlshamn 
10 Förslag till Karlshamns kommun - Omvandla Hantverkaregatan (mellan Christopher 

Schrödersgatan och Rådhusgatan) till kulturgata 
11 Förslag till Karlshamns kommun - Riv kyrkogårdsmuren och öppna upp mot kyrkan 
12 Förslag till Karlshamns kommun – Hundrastgård på en tidigare använd fotbollsplan i 

Skogsborgsområdet 
13 Förslag till Karlshamns kommun – Se över belysningen vid övergångsställena vid ICA 

Kvantum i Korpadalen 
14 Förslag till Karlshamns kommun – Spolad isbana för allmänheten längst ut på 

hamnområdet 
15 Förslag till Karlshamns kommun - Vänort i Rumänien Bulgarien 
16 Förslag till Karlshamns kommun - Bygg om Tingsrättens lokaler till ett lekland 
17 Förslag till Karlshamns kommun - Underlätta för äldre att delta i allmänna val 
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18 Förslag till Karlshamns kommun - Allmänt förbud mot fyrverkeriet och användande 

av pyroteknisk utrustning inom kommunen 
19 Förslag till Karlshamn kommun – Belysning på Skogsborgs lekplats 
20 Förslag till Karlshamns kommun - Större anslagstavlor som också bör finnas inomhus 
21 Förslag till Karlshamns kommun - Ett äldreombud borde finnas i kommunen 
22 Förslag till Karlshamns kommun - Plantera sommarblommor på gångbron till AAK 
23 Förslag till Karlshamns kommun – Utred Tingshuset som ny placering av bibliotek 
24 Förslag till Karlshamns kommun – utegym i anslutning till elljusspåret i Korpadals 

Stenbackaskogen 
25 Förslag till Karlshamns kommun - Utbyggnad av biblioteket i Citygallerian 
26 Förslag till Karlshamns kommun - Renovera stenpiren bryggan strax förbi Väggabadet 
27 Förslag till Karlshamns kommun - Förlängning av cykelbanan vid 
28 Förslag till Karlshamns kommun - Kulturkompass kulturvägvisare placerad mitt på 

Stortorget 
29 Förslag till Karlshamns kommun - Privatägda böcker som av misstag lämnats till 

bibliotek och inte hämtas bör skänkas bort istället för att slängas 
30 Förslag till Karlshamns kommun - Badstegar vid två ställen mellan 
31 Förslag till Karlshamns kommun - Förbättring av belysningen på parkeringen vid 

Asarumsdalens förskola 
32 Förslag till Karlshamns kommun - att redan nu beställa en gobeläng till Karlshamns 

kulturhus 
33 Förslag till Karlshamns kommun - Gatubelysning på sträckan Ågatan 28 - 
34 Förslag till Karlshamns kommun - Synliggör Annika Ekdahls vävnad i Rådhuset på ett 

bättre sätt 
35 Förslag till Karlshamns kommun - Höj vattentemperaturen i stora bassängen på 

Väggabadet 
36 Förslag till Karlshamns kommun - Effektbelysning av offentlig konst i stadsrummet 
37 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning m m i Svängstaområdet 
38 Förslag till Karlshamns kommun - Nya idéer ang Torgpaviljongen 
39 Förslag till Karlshamns kommun - Hundrastgård på den nedlagda djurparken i 

Asarum 
40 Förslag till Karlshamns kommun - Synliggörande av skulpturen Molnet i Åryd 
41 Förslag till Karlshamns kommun - Borttagning av två stora träd i Badhusparken i 

Asarum 
42 Förslag till Karlshamns kommun - Checklista för informationsspridning i skolorna 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-12-02 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15-18:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Bo Sandgren Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M) ersättare för Britt Kilsäter 
§§ 184-191,  

 

  
 

Närvarande 
ersättare: 

Bo Bogheim, (SD), Catarina Flod, (M), Mats Olausson, (M), Lennart 
Larsson, (MP) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, trafikingenjör Per Ingströmer, 
tf gatuchef Jonas Johansson, fastighetsförvaltare Lars Persson, 
fastighetsingenjör Anna Holmberg, fastighetschef Ulf Ohlsson, 
enhetschef kost Christina Svensson, ekonom Susanne Andersen, 
miljöingenjör Jesper Bergman, markförvaltare Martin Einarsson 

 

 

Utses att justera: Anneli Bengtsson  

Paragrafer: §§ 172-195  

Justeringsdatum:  2015-12-08 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Anneli Bengtsson 
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PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-12-02 

sid 2 av 3 

 
 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-12-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-12-08 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-12-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2015-12-02 

sid 3 av 3 

 
§ 186 Yttrande angående skrivelse om befintligt farthinder på Froarpsvägen vid 
Fröjdebergsvägen 2015/3806 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att tekniska nämnden beslutar att ställa sig positiv till borttagning av befintligt farthinder 
på Froarpsvägen vid Fröjdebergsvägen och nybyggnad av farthinder längre söderut på 
Froarpsvägen vid Gamla Froarpsvägen 
 
att åtgärden utförs först när trafiksituationen vid samtliga skolor och vid samtliga passager 
för oskyddade trafikanter av större infartsleder bedöms som tillfredsställande 
 
Sammanfattning 
I förslag till Karlshamn inkommit 2015-09-25 vill förslagsställaren att farthindret på 
Froarpsvägen i höjd med Fröjdebergsvägen bör ändras till exempelvis vägbula. Tekniska 
nämnden har fått ärendet för handläggning och slutligt ställningstagande. 
 
Farthinder placeras lämpligen där framkomligheten är högre än på andra ställen och 
hastigheten behöver sänkas för att öka trafiksäkerheten. Det gäller framförallt på breda, 
raka vägar med god sikt, där det finns relativt sett stort behov att korsa vägen för 
oskyddade trafikanter.  
 
Aktuellt farthinder ligger på ett ställe där sikten är något nedsatt p g a krön och i direkt 
anslutning till en korsning. Det är dessutom svårt att se varför behovet att korsa vägen i 
aktuell punkt är större än på andra ställen längs vägen. Bedömningen är därför att det är 
rimligare med en avsmalning längre söderut i närheten av korsningen med Gamla 
Froarpsvägen. 
 
Kostnaden för att ta bort befintligt farthinder och anlägga ett nytt uppskattas till 100 000 
kronor och bedömningen är att denna åtgärd är mindre viktig än flera andra utmed norra 
infarten och i anslutning till skolor och att den därför får vänta några år. Tidpunkt för 
åtgärden blir därmed osäker. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-08 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 14:50  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Andreas Saleskog (S) tjg för Sara Sakhnini (S) §§ 30-32 
Marco Gustavsson (C) tjg för Gertrud Ivarsson (C) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Bärthil Ottosson (M), Jan-Åke Berg (S), Anna Kälvestam (M), Vivianne 
Andersson (S), Magnus Sandgren (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), 
Charlott Lorentzen (MP) 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör  
 

Utses att justera: Anders Englesson   

Paragrafer: 30-58 

Justeringsdatum:  2016-03-08 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 
  

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Anders Englesson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-08 

sid 2 av 4 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-03-08   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-09 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-31 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-08 

sid 3 av 4 

 
§ 54 Förslag till Karlshamns kommun – Upplockning av marint skräp 2015/3857 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att miljöstrategen senast under april 2016 kontaktar förslagsställaren för att diskutera 
möjligheterna för kommunen att ställa upp med insatser och eventuell finansiering. 
Miljöförbundet och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i diskussionerna.  
 
att miljöstrategen tar fram förslag till kommunstyrelsen om hur arbetet med projektet bör 
fortskrida. Detta kan till exempel gälla ansökan om bidragsmedel mm. 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till svar har samordnats mellan Miljöförbundet, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. Nedan följer respektive kommunal instans yttrande kring 
motionen som alla är positiva till förslaget men vill se en tydligare specifikation vad uppdraget 
skulle innebära. 
 
Miljöförbundet  
Miljöförbundet ser i grunden positivt på ett sådant projekt.  Miljöförbundet har inte resurser 
för att bidra i det praktiska arbetet, men kan vara kommunen behjälplig i t ex arbetet med att ta 
fram ansökningshandlingar för externa medel.  Det är viktigt att ett (eventuellt) framtida 
projekt avgränsas tydligt. Både vilka kuststräckor som ska ingå och hur ofta de ska ”gås över”. 
Man kan även tänka sig att detta organiseras som ett återkommande event- en 
”skräpplockningsfest”. Här gäller att hitta en balans mellan arbetskostnad/insats och bidragens 
storlek. LONA ger t ex i dagsläget upp till 50 % av projektkostnaden i bidrag. Kommunens egen 
arbetstid/arbetskostnad och ideellas arbetstid får räknas in som motfinansiering. 
 
Det är positivt om projektet kan ske i samarbete mellan olika delar av kommunen, ideella och 
eventuellt arbetsförmedlingen.  
 
I tjänsten  
Jonas Engzell, Kommunekolog  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Sammanfattningsvis ser positivt på förslaget om insamling av marint skräp, men tycker att det 
krävs ett bättre underlag vad gäller bl. a. projektets omfattning, kostnader, 
finansieringsmöjligheter, organisation och prioritering av stränder, och föreslår därför att 
förslaget översiktligt utreds innan ett beslut om eventuellt projekt tas.  
Problemet med plastskräp är störst ute i havet, men lokalt upplevs troligen nedskräpningen 
som det största problemet! Plast innehåller ett flertal kemiska ämnen. Mikroskopiska 
plastpartiklar förekommer i de flesta områden i havet och ses allmänt som det största 
problemet. Andra kemiska substanser, exv. olika miljögifter kan fästa vid dessa plastpartiklar 
eller till större plastbitar, vilket ytterligare ökar riskerna för påverkan, särskilt för 
vattenlevande djur och fiskar, vilket även riskerar att påverka livsmedelskedjan. Detta 
resonemang skulle också kunna överföras till strandmiljön, där fåglar m. fl. arter kan få i sig 
plasten. Detta ger jämfört med i havet, troligen endast en marginell eller ingen påverkan på 
livsmedelskedjan.  
Det projektet främst skulle bidra med är bl. a. renare stränder, ökat rekreationsvärde för 
friluftslivet samt mindre risk för påverkan på miljön, särskilt på djurlivet i strandmiljön. 
Vidare kan det ge andra effekter, t. ex. kunskapsspridning, möjliga arbetstillfällen samt 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-08 

sid 4 av 4 

 
positiv marknadsföring för Karlshamns kommun som i sin tur skulle kunna leda till fler 
besökande.  
 
Förslaget innehåller inte några uppgifter på hur mycket arbetstid som behövs under de tre 
åren eller beräknad kostnad för projektet. När det gäller LONA så kan det högst finansiera 
50 % av kostnaderna och sista dag för ansökan till år 2016 är redan i början på december. 
Det finns enstaka exempel på projekt inom LONA som handlar om plast i sjö/hav.  
 
Hur arbetet ska organiseras framgår inte. Vilka stränder som i så fall ska rensas behöver 
ses över och en prioritering av sträckorna behöver göras. Ett eventuellt projekt bör även 
inkludera kunskapsuppbyggnad och spridning av kunskap. Detta bör öka möjligheterna till 
finansiering via externa medel, särskilt som kunskapen om plast/skräp i Östersjön är dålig. 
 
I tjänsten,  
Jesper Bergman, Miljöingenjör   
 
Kommunledningsförvaltningen  
Förslaget är ett jättebra initiativ som kommunen bör ställa sig positiv till. Förslaget behöver, 
precis som anges ovan, preciseras utifrån hur åtgärderna skulle kunna organiseras inom 
kommunen och tillsammans med de ideella krafterna. Även finansieringsformer, avgränsningar 
etc måste diskuteras.  
 
I tjänsten  
Gisela Åberg, Miljöstrateg  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag om marint skräp 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Näringslivschef Ulrika Nordén Johansson 
Miljöstrateg Gisela Åberg 
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kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-12-04 

sid 1 av 5 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 08:15 – 10:55 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Artur Hulu (M) tjg för  Magnus Sandgren (M) 
Emma Mattsson (S) tjg för Petrus Eriksson (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Simon Karlsson (S), Gertrud Solding (SD), Thomas Johansson (S), Gun 
Hedlund (MP), Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 91-110, fritids- simhallschef Thomas 
Nilsson §§ 91-110, utredningsingenjör Lennart Nilsson §§ 91-100, 
utredningsingenjör Linnéa Persson §§ 91-100, ekonom Lisbeth Sunesson §§ 91-
95, sekreterare Christina Svensson §§ 91-110 

 

 

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 91-110 

Justeringsdatum:  2015-12-10 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

Per Atmander 
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PROTOKOLL 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-12-04   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-12-10 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-01-04 

Förvaringsplats för 
protokollet: 
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§ 100 Förslag till Karlshamns kommun – Förläng badsäsongen i Karlshamn från 1:a maj till 
15:e oktober 2015/3674 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att inte förlänga badsäsongen 
 
Sammanfattning 
Förslaget innebär en förlängning av badsäsongen genom att bryggor, toaletter, sophantering, 
livräddningsutrustning m.m. och strandrenhållning skall vara i drift från 1:a maj till 15:e 
oktober. Idag är tiden i havet sista veckan i maj till 2:a veckan i september. I insjöarna sista 
veckan i maj till 2:a veckan i oktober. 
 
Traditionellt läggs bryggorna i, toaletter öppnas, sophanteringen startar och strandrenhållning 
utförs, vattenprovtagning påbörjas sista veckan i maj. Detta gäller samtliga badplatser som är 
klassade som kommunala badplatser vilka är: Elleholm, Köpegårda, Kollevik, Lilla Öjasjön, 
Långasjön södra, Långasjön camping, Nytäppet, Stärnö, Stilleryd, Svartasjön, Trehörnasjön, 
Vägga Havsbad och Ällhölen. 
 
Havsbadplatser 
Badplatserna i havet avvecklas 1:a veckan i september. 2015 påbörjades avvecklingen av 
badplatserna i havet den 7:e sept. Detta görs med hänsyn till att höststormarna i regel startar i 
september. Stormarna kan totalförstöra badbryggorna vilket har hänt. Strandrenhållningen 
upphör samtidigt. Höststormarna gör att tångmängden ökar som gör att badplatserna inte kan 
hållas fria från tång och dylikt. 
Badbryggorna i havet är flytbryggor av lätt typ (insjöbryggor) och förtöjningar är av enkel typ 
viket gör att dessa inte klarar höststormar. 
 
Insjöbadplatser 
På badplatserna i insjöarna kvarligger bryggorna i vattnet hela vintern endast landgångar och 
stegar tas upp. Stegar, landgångar, avstängning av vatten och toaletter sker i insjöarna ca 2:a 
veckan i oktober. Långasjöns badplats stängs då campingen stänger. Bryggorna i insjöarna är av 
samma typ som i havet. 
 
På badplatser där det finns vinterbadare (f.n. Kollevik och Elleholm) lämnas badstege kvar där 
så är möjligt tills isen lägger sig. 
 
Förlängd säsong insjöbadplatser 
Skulle badsäsongen förlängas från 1:a maj till 15:e oktober ca 1 månad i insjöarna. Det är isen 
och frost i vattenledningarna som styr tiden i insjöarna. En ökad kostnad för badvattenprov, 
badplatstillsyn och sophantering i ca 1 månad. 
 
Förlängd säsong havsbadplatser 
Om badsäsongen skulle förlängas från 1:a maj till 15:e oktober ca 2 månader i havet skulle 
detta innebära att badbryggorna på sikt behöver bytas till havsbadbryggor (tyngre och stabilare 
typ). Bryggförankringarna behöver ökas med dubbelt antal rör och på vissa badplatser behövs 
förankring med bottentyngder och seaflex vilket kräver att dykare behöver anlitas. 
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Badplatstillsynen och strandstädningen skulle öka med ca 2 månader. Idag sker detta dagligen 
på badplatserna Stärnö och Kollevik på övriga badplatser ca 1-2 ggr/vecka. 
 
Badvattenprover 
Badvattenprover tas idag var 3:e vecka. Badvattenproverna kommer troligen att utökas med 1 
eller 2 provtagningar/säsong. Kostnaden är 700:-/prov. Det är Miljöförbundet Blekinge Väst 
som avgör antalet provtagningar. 
 
Kostnadsberäkning investeringskostnader 
Kostnaden för insjöbrygga av enkel typ är ca 1700:-/m. 
Kostnaden för havsanpassad badbrygga är ca 2400:-/m. 
Ökad kostnad för inhyrd dykare är inte medräknad. 
Investeringskostnad havsbryggor: ca 260 m x 2400 kr = 624 000 kronor 
Förtöjningsmaterial mm ca 100 00 kronor 
Totalt ökade investeringskostnader ca 725 000 kronor 
 
Kostnadsberäkning ökad driftskostnad havsbadplatser 
Strandstädningen kommer att ökas då ilandfluten tång och sjögräs ökar då vindarna ökar. 
Extra kostnad tillsyn, soptömning, städning och strandstädning havsbadplatser: 
(beredskapsarbetskraft) 40 dgv/mån. 
2 månader: 40 000 kronor. Traktorkostnad 50 tim á 500:- = 25 000 kronor 
Totalt ca.65 000 kronor. 
 
Kostnadsberäkning ökad driftskostnad insjöbadplatser. 
Extra kostnad tillsyn, soptömning och städning insjöbadplatser : (beredskapsarbetskraft) 10 
dgv/mån. 1mån: 5000 kronor. 
Totalt ca 5000 kronor. 
 
Den personal som skall utföra dessa arbetsuppgifter gör normalt andra arbetsuppgifter denna 
tiden. Detta medför att mer personal behöver anställas eller anvisas för dessa arbetsuppgifter. 
 
Extra kostnad analyskostnad badvattenprover 13 badplatser x 2 prov x 700 kr = 18 200 kronor. 
Totalt ca.18 200 kronor exkl. provtagarens kostnad. 
 
Totalt ökade driftskostnader 
Ökade driftskostnader havsbadplatser/år                              65 000 kronor 
Ökade driftskostnader insjöbadplatser/år                                5 000 kronor 
Ökade driftskostnader badvattenprovtagning                        18 200 kronor 
Utläggning och upptagning med extern dykare               ca   10 000 kronor 
 
Total ökad driftkostnad/år                                                     100 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
Ordförande Andreas Saleskog (S) yrkar att badsäsongen inte ska förlängas. 
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Lennart Nilsson 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
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Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15-18:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Bo Sandgren Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M) ersättare för Britt Kilsäter 
§§ 184-191,  

 

  
 

Närvarande 
ersättare: 

Bo Bogheim, (SD), Catarina Flod, (M), Mats Olausson, (M), Lennart 
Larsson, (MP) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, trafikingenjör Per Ingströmer, 
tf gatuchef Jonas Johansson, fastighetsförvaltare Lars Persson, 
fastighetsingenjör Anna Holmberg, fastighetschef Ulf Ohlsson, 
enhetschef kost Christina Svensson, ekonom Susanne Andersen, 
miljöingenjör Jesper Bergman, markförvaltare Martin Einarsson 

 

 

Utses att justera: Anneli Bengtsson  

Paragrafer: §§ 172-195  

Justeringsdatum:  2015-12-08 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Anneli Bengtsson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2015-12-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-12-08 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-12-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 175 Förslag till Karlshamns kommun – renare Drottninggata 2015/3899 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att den utökade skötseltakten av gaturummet i kvarteret Gävle utvärderas om 18 månader. 
 
Sammanfattning 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett medborgarförslag om renare Drottninggata i 
kvarteret Gävle. Tekniska nämnden har fått ärendet för ett slutligt ställningstagande. I de 
planterade stadsträden i kvarteret Gävle har fåglar häckat under de senaste åren. Det har 
medfört att det blivit mer nedskräpning av fågelträck på Drottninggatan. Gatu- och 
parkenheten har sedan hösten 2015 med tätare intervaller varit i kvarteret Gävle och 
städat gatan och rengjort trädstöden. Städning kommer att utföras ungefär var 4:e vecka. 
Under de närmaste åren kommer stadsträden i kvarteret Gävle att beskäras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bitr gatuchef Jonas Johansson daterad 2015-11-12 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet 
Bitr gatuchef Jonas Johansson 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
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Plats och tid:  Årydssalen, klockan 08:15 – 10:55 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Artur Hulu (M) tjg för  Magnus Sandgren (M) 
Emma Mattsson (S) tjg för Petrus Eriksson (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Simon Karlsson (S), Gertrud Solding (SD), Thomas Johansson (S), Gun 
Hedlund (MP), Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 91-110, fritids- simhallschef Thomas 
Nilsson §§ 91-110, utredningsingenjör Lennart Nilsson §§ 91-100, 
utredningsingenjör Linnéa Persson §§ 91-100, ekonom Lisbeth Sunesson §§ 91-
95, sekreterare Christina Svensson §§ 91-110 

 

 

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 91-110 

Justeringsdatum:  2015-12-10 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

Per Atmander 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-12-04   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-12-10 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-01-04 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________________ 
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§ 98 Förslag till Karlshamns kommun, soffor mellan Glassbåten och högskolan 2015/4064 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bifalla förslaget och ge förvaltningschefen i uppdrag att köpa in soffor enligt 
förslagsställarens förslag 
 
att kostnaden ska belasta projekt 1401 
 
Sammanfattning 
Förslag har inkommit om att placera ut ett par soffor på sträckan mellan Glassbåten och 
högskolan. Denna sträcka har stor potential. 
Detta kan ses som ett led i promenadslingan från norra delen av staden runt Östra Piren-
Strandpromenaden-Väggahamnen. Kostnaden för inköp av soffor kommer att belasta projekt 
1401. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
 
För kännedom  
Kommunstyrelsen 
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Förslag till Karlshamns kommun - Blomsteräng, ökad städning på gc-väg 
och sarg på återvinningsstation i Väggaområdet 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom förslagsställaren har 
lämnat flera förslag på samma blankett samt att motivering till förslagen saknas. 
Förslagsställaren har ombetts att inkomma med ett förslag per blankett samt att 
motivera sina förslag.   
 
Sammanfattning 
 
Torsten Persson, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska så in en blomsteräng på platser där det är lämpligt, att kommunen 
ska öka städningen vid gc-väg samt att kommunen ska sätta sarg nedtill på 
återvinningsstationen i Väggaområdet.    
 
Förslagsställarens motivering till förslagen saknas.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom förslagsställaren har lämnat flera 
förslag på samma blankett samt att motivering till förslagen saknas. 
Förslagsställaren har ombetts inkomma med ett förslag per blankett samt att 
motivera sina förslag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-19 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunkansliet  -�613�-
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:15- 16:30, ajournering 14:45-15:10 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Gunnar Fastén 
Stig Johansson 

Ledamot 
Ledamot 

(MP) 
(S) 

 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, (S) tjg för Amanda Nilsson (S)  
Johanna Wigermo, (MP) tjg för Jörgen Kronsell, (MP)  
 

Närvarande 
ersättare: 

Mats Olausson (M), Magnus Dagmyr (S), Catarina Flod, (M), Bo 
Bogheim (SD) §§ 1-7, 16-17, Ercument Aktaran (S), Bo Sandgren (S), 
Lennarth Malm (L) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, biträdande gatuchef Jonas 
Johansson §§ 1-3, VA-strateg Linda Holm §§ 1-6, processingenjör 
Ida Schyberg §§ 1-6, enhetschef och samordnare kostenheten 
Christina Svensson § 7, trafikingenjör Per Ingströmer §§ 9-15, 
sekreterare Christina Svensson 

 

 

Utses att justera: Lars Hasselgren  

Paragrafer: § 1-13, 15-21 

Justeringsdatum:  2016-02-02 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Lars Hasselgren 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-01-27   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-02-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 3 Förslag till Karlshamns kommun – Sätta smågatsten i stället för att asfaltera när fiberkabel 
nedgrävts, t.ex. på Västra Långgatan 2015/4122 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte ändra beläggningstyp i samband med fibernedgrävning 
 
Sammanfattning 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett förslag till Karlshamn om att sätta smågatsten i 
stället för att asfaltera när fiberkabel grävts ned. Tekniska nämnden har fått detta 
medborgarförslag för att ta ett beslut och en slutgiltig ställning. 
 
Fibernedläggningen sköts av Karlshamn Energi AB (KEAB), som får ett formellt 
grävtillstånd från gatuenheten. När KEAB har lagt ner fiber och återställt schakten, 
överlämnas denna grävning till gatuenheten som med sin entreprenör på beläggning gör 
återställningen på asfalten. Denna återställning bekostas av KEAB. Att belasta den som 
grävt med kostnader utöver befintlig beläggningstyp är orimligt, om andra 
beläggningstyper ska komma i fråga får kommunen stå för dessa kostnader. 
 
Under de närmaste åren kommer KEAB att sköta all återställning själva gällande fiber, och 
att då ändra beläggningstyp är inte rimligt ur någon synpunkt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bitr gatuchef Jonas Johansson daterad 2016-01-07 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Bitr gatuchef Jonas Johansson 
Kommunkansliet 
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Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:15- 16:30, ajournering 14:45-15:10 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ivo Akum Ledamot (S) 
Gunnar Fastén 
Stig Johansson 

Ledamot 
Ledamot 

(MP) 
(S) 

 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, (S) tjg för Amanda Nilsson (S)  
Johanna Wigermo, (MP) tjg för Jörgen Kronsell, (MP)  
 

Närvarande 
ersättare: 

Mats Olausson (M), Magnus Dagmyr (S), Catarina Flod, (M), Bo 
Bogheim (SD) §§ 1-7, 16-17, Ercument Aktaran (S), Bo Sandgren (S), 
Lennarth Malm (L) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, biträdande gatuchef Jonas 
Johansson §§ 1-3, VA-strateg Linda Holm §§ 1-6, processingenjör 
Ida Schyberg §§ 1-6, enhetschef och samordnare kostenheten 
Christina Svensson § 7, trafikingenjör Per Ingströmer §§ 9-15, 
sekreterare Christina Svensson 

 

 

Utses att justera: Lars Hasselgren  

Paragrafer: § 1-13, 15-21 

Justeringsdatum:  2016-02-02 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Lars Hasselgren 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-01-27   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-02-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
  

-�619�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-01-27 

sid 3 av 3 

 
§ 8 Förslag till Karlshamns kommun – Trappräcke på läktare i A-hallen på Vägga Sporthall 
2015/4163 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att montera trappräcken enligt 

förslagsställarens intentioner samt kostnadsberäkning 

 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att det monteras trappräcken i Väggahallens läktare för att öka 

tillgängligheten och minska fallrisken i trapporna till läktarplats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Ulf Ohlsson  
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fastighetschef Ulf Ohlsson 
Beslutsuppföljningslistan 
Kommunkansliet 
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Förslag till Karlshamns  kommun - Nybyggnation av bostadshus vid 
Skyttevägen/Brottarstugan i Karlshamn 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till enheten för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
Karlshamnsbostäder avge yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Torsten Persson, kommunmedborgare i Karlshamns kommun, föreslår 
nybyggnation av bostadshus vid Skyttevägen/Brottarstugan i Karlshamn.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det råder en stor brist på 
lägenheter i Karlshamns kommun.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitterar 
förslaget till enheten för tillväxt och utveckling för att i samråd med 
Karlshamnsbostäder avge yttrande till kommunstyrelsen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-27 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunkansliet  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-10-28 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2015/4218 

   
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Enheten för tillväxt och utveckling 
Karlshamnsbostäder  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-19 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/4227 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Omvandla Hantverkaregatan (mellan 
Christopher Schrödersgatan och Rådhusgatan) till kulturgata 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till tekniska nämnden för att i samråd med kulturnämnden avge ett 
samordnat yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Bengt Carlsson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska omvandla Hantverkaregatan mellan Christopher Schrödersgatan och 
Rådhusgatan till kulturgata. I anslutning till detta föreslår Carlsson också att det 
skapas en grön oas av befintligt grönområde. En mer detaljerad beskrivning finns 
att läsa i förslaget.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att en kulturgata skulle framhäva den 
äldre bebyggelse som finns längs gatuavsnittet. Förslagsställaren skriver även i sin 
motivering att det äldreboendet som finns alldeles i närheten förmodligen skulle 
uppskatta tillgången till en grön oas samt att den föreslagna upprustningen inte 
bör kosta några större summor och betyder att den östra delen av Karlshamns 
ursprungliga stadsfyrkant nu också får en kulturgata.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitteras till 
tekniska nämnden för att i samråd med kulturnämnden avge ett samordnat 
yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-28 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen -�623�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-19 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2015/4227 

   
 
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Kulturnämnden  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-24 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/4231 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Riv kyrkogårdsmuren och öppna upp 
mot kyrkan 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte kan 
besluta om kyrkomuren då den tillhör kyrkan. Kommunen är endast rådgivande 
instans. Förslaget överlämnas emellertid till byggnadsnämnden för beaktande.  
 
Sammanfattning 
 
Anne Santesson, kommuninnevånare i Karlshamn, skriver i sitt förslag att ”tänk om 
kyrkan kunde bidra med att ändra stadskärnan till det bättre.” Förslagsställaren 
anser att muren runt kyrkan ska rivas. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att om muren rivs så öppnas området 
upp och människor bjuds in istället för att stängas ute. Vidare motiveras förslaget 
med att det blir ett grönområde, träd samt parkbänkar. Kyrkan kan även på så vis 
bidra till en vackrare stadskärna med sin belysning anser förslagsställaren. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte kan besluta om 
kyrkomuren då den tillhör kyrkan. Kommunen är endast rådgivande instans. 
Förslaget överlämnas emellertid till byggnadsnämnden för beaktande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-10-28 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, Kommunledningsförvaltningen -�625�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-24 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2015/4231 

   
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Byggnadsnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-02-17 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:15 -17:30, á journering 14:30-15:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter t o m § 44 Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson,S, ersättare för Ivo Akum, 
Magnus Dagmyr,S, ersättare för vakant plats, 
Lennart Larsson, MP, ersättare för Britt Kilsäter 
§§ 45-47 

 

  
 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson, C, Mats Olausson, M, §§ 23-44, Catarina Flod, M, 
Ercument Aktaran, S, Lennart Larsson, MP, Bo Sandgren, S, Lennart Malm, 
L 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäpping, §§ 23-25, 27-36, 43, 
ekonom Susanne Andersen, §§ 23-29, bitr gatuchef Jonas 
Johansson, §§ 23-25, 27-33, VA-chef Christer Martinsson, §§ 
29, 33-38, 43, entreprenadingenjör Peter Hammarström, §§ 
29, 33-38, 43, administrativ samordnare Lasse Heimlander, § 
24, trafikingenjör Per Ingströmer, §§ 26, 39-41, 
nämndsekreterare Gertrud Persson, §§ 23-47 

 

 

Utses att justera: Katrin Johansson  

Paragrafer: §§ 23-47 

Justeringsdatum:  2016-02-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Katrin Johansson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-02-17 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-02-17   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
 Gertrud Persson, nämndsekreterare 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-02-17 

sid 3 av 3 

 
§ 32 Förslag till Karlshamns kommun – Hundrastgård på en tidigare använd fotbollsplan i 
Skogsborgsområdet 2015/4263 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att de synpunkter som inkommit i medborgarförslaget beaktas i utredningen om 
hundrastgård 
 
att under tiden som utredningen pågår tas inga beslut om hundrastgårdar dock beaktas de 
synpunkter som inkommer till kommunen 
 
att i samråd med fritidsnämnden utreda ansvarsfrågan för hundrastgårdar 
 
Sammanfattning 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett förslag till Karlshamn om hundrastgård på en 
tidigare använd fotbollsplan i Skogsborgsområdet. Ärendet har överlämnats till tekniska 
nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande 
 
Det pågår i dagsläget en utredning om var i Karlshamns kommun som en eventuell 
hundrastgård kan förläggas. De synpunkter som inkommer till kommunen kommer att 
beaktas i utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bitr gatuchef Jonas Johansson daterad 2016-01-28 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet 
Bitr gatuchef Jonas Johansson 
Fritidsnämnden 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-02-17 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:15 -17:30, á journering 14:30-15:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter t o m § 44 Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson,S, ersättare för Ivo Akum, 
Magnus Dagmyr,S, ersättare för vakant plats, 
Lennart Larsson, MP, ersättare för Britt Kilsäter 
§§ 45-47 

 

  
 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson, C, Mats Olausson, M, §§ 23-44, Catarina Flod, M, 
Ercument Aktaran, S, Lennart Larsson, MP, Bo Sandgren, S, Lennart Malm, 
L 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäpping, §§ 23-25, 27-36, 43, 
ekonom Susanne Andersen, §§ 23-29, bitr gatuchef Jonas 
Johansson, §§ 23-25, 27-33, VA-chef Christer Martinsson, §§ 
29, 33-38, 43, entreprenadingenjör Peter Hammarström, §§ 
29, 33-38, 43, administrativ samordnare Lasse Heimlander, § 
24, trafikingenjör Per Ingströmer, §§ 26, 39-41, 
nämndsekreterare Gertrud Persson, §§ 23-47 

 

 

Utses att justera: Katrin Johansson  

Paragrafer: §§ 23-47 

Justeringsdatum:  2016-02-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Katrin Johansson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-02-17 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-02-17   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
 Gertrud Persson, nämndsekreterare 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-02-17 

sid 3 av 3 

 
§ 33 Förslag till Karlshamns kommun – Se över belysningen vid övergångsställena vid ICA 
Kvantum i Korpadalen 2015/4334 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att området utreds utifrån antagen belysningsstrategi för funktionsbelysning 
 
 
Sammanfattning 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett Förslag till Karlshamn att belysningen vid 
övergångsstället på Korpadalsvägen vid ICA Kvantum samt övergångsstället över infarten 
till ICA Kvantum ska ses över. Förslagsställaren anser att nuvarande belysning är bristfällig 
och är en olycksrisk.  
 
Ärendet har överlämnats till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Gatuenheten har studerat platsen och konstaterar att området har belysning men av någon 
anledning är vissa partier mörka. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet 
Bitr gatuchef Jonas Johansson 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45, ajournering 14:30-14:50  

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordf. (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S), ej § 10 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) tjg. för Mikael Erdtman (S) § 10  
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) §§ 1, 4-9, 11-19, Artur Hulu (M) §§1, 4-19, Emma 
Mattsson (S) §§1, 4-19, Magnus Arvidsson (M) §§1, 4-19, Gertrud Solding 
(SD) §§1, 4-19, Thomas Johansson (S) §§1, 4-19, Gun Hedlund (MP) §§1, 
4-19, Mohamed Albuhaisi (L) §§1, 4-12 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§1, 4-19, fritids- simhallschef 
Thomas Nilsson §§1, 4-19, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson 
Wickström §§1, 4-7, utredningsingenjör Linnéa Persson §§1, 4-7, 
fritidskonsulent Martin Eliasson §§ 11-12, vikarierande 
fritidskonsulent Sara Widesjö §§ 11-12, sekreterare Christina 
Svensson §§1, 4-19 

 

 

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 1, 4-19 

Justeringsdatum:  2016-03-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Henrik Häggblad 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-03-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________  
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 3 av 3 

 
§ 11 Förslag till Karlshamns kommun – Spolad isbana för allmänheten längst ut på 
hamnområdet intill högskolan, 2015/4371 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ta fritidsenhetens svar såsom sitt eget 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har inkommit med ett förslag att under vintern spola upp en is på 
parkeringsplatsen på Östra Piren. Isen ska enligt förslagsställaren sedan användas av 
allmänheten för skridskoåkning utan klubba. På sommaren föreslår förslagsställaren att 
området används till dansbana.  
 
Fritidsnämnden har haft kontakt med Karlshamnsfastigheter AB. Enligt 
Karlshamnsfastigheter AB är den utpekade marken avsedd för byggnation där bygglov 
redan finns och av den anledningen är det inte lämpligt att påbörja någon ny permanent 
verksamhet på marken. Dessutom behöver platsen tills vidare användas som 
parkeringsplats. 
 
Från fritidsenhetens sida så förstår vi förslagsställarens tankar. Det är en vackert belägen 
plats som mycket väl hade kunnat passa enligt förslaget. Det är dock synnerligen 
problematiskt att spola upp isytor utomhus utan konstfrysningsmöjlighet. Den här vintern 
har fritidsenheten vid ett tillfälle tvingats stänga Väggarinken för att isen inte tålde väder 
och vind (det var för varmt) och en ej konstfrusen is hade större delen av vintern varit 
obrukbar. 
 
Fritidsenheten ser med ovan nämnda anledningar förslaget som ogenomförbart. 
 
Vad det gäller skridskoåkning så hänvisar fritidsenheten till Väggarinken som ligger en km 
från aktuellt område. Vad det gäller dans- och musikmöjligheter så finns Snäckan i 
Rosengården ca 500 meter bort samt Bellevueparken mindre än två km från platsen som 
alternativ. Inget av dem är dock i nuläget öppna utan förbokning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsultent Peter Larsson 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-25 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2015/4465 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Vänort i Rumänien/Bulgarien 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till internationella samordnaren, avdelningen för tillväxt och utveckling, 
för yttrande till kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
 
Lennart Ung, föreslår att Karlshamns kommun ska etablera kontakt med någon 
lämplig framtida vänort i Rumänien/Bulgarien. Ung föreslår även att kommunen, 
för att få tips om lämplig ort, frågar de människorna som sitter utanför affärerna i 
kommunen.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att förbättra tillvaron för invånarna i 
berörda länder. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
remitterar förslaget till internationella samordnaren, avdelningen för tillväxt och 
utveckling, för yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-11-13 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Internationella samordnaren  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan om delegationsbeslut  -�636�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-25 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/4475 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Bygg om Tingsrättens lokaler till ett 
lekland 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte är 
ägare av fastigheten som tidigare inhyste tingsrättens lokaler och därför inte heller 
kan besluta om ombyggnation av fastigheten. Förslaget överlämnas emellertid för 
kännedom till avdelningen för tillväxt och utveckling samt kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Britt-Marie Persson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska bygga om tingsrättens lokaler till ett lekland. Förslagsställaren 
skriver i sitt förslag att det finns ett lekland i Karlskrona som är mycket välbesökt.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att eftersom fastigheten ligger nära 
resecentrum är det lätt att ta sig dit utan att köra bil. Förslagsställaren menar även 
att arbetstillfällen skulle skapas och Karlshamn kommer att få hit familjer från de 
närliggande kommunerna. Förslagsställaren anser att Karlshamn ska ha många 
aktiviteter för allmänheten eftersom det är bra för hela staden.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer eftersom kommunen inte är ägare av 
fastigheten som tidigare inhyste tingsrättens lokaler och därför inte heller kan 
besluta om ombyggnation av fastigheten. Förslaget överlämnas emellertid för 
kännedom till avdelningen för tillväxt och utveckling samt kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-11-12 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
Ameli Hultman -�637�-
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kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-11-25 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2015/4475 

   
 
 
Handläggare, kommunledningsförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
VALNÄMNDEN 
2016-02-18 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/4695 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Underlätta för äldre att delta i allmänna val 
 

Beslut 
 
att beakta förslaget vid planeringen av kommande val. 
 
Sammanfattning 

 
Det har inkommit ett förslag till valnämnden där det föreslås att Karlshamns kommun 
ska underlätta för äldre att delta i allmänna val. Förslagsställaren skriver att enligt 
nationell statistik har befolkning över 75 år ett lägre valdeltagande än övriga 
åldersgrupper. Förslagsställaren anser att kommunen kan öka valdeltagande hos äldre 
genom att utforma ett speciellt bistånd som ska kunna sökas för ett enskilt tillfälle.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att även om det finns olika sätt att rösta 
idag kan det vara så att den enskilde vill kunna ta sig till vallokalen, eller har önskemål 
som inte täcks av alternativen. Förslagsställaren anser att en kommun behöver bistå sin 
befolkning att använda sin demokratiska rätt.  
 
Övervägande 
 
Kommunen har under åren genomfört olika aktiviteter i syfte att underlätta för äldre att 
delta vid allmänna val. Allt ifrån ombud för de som inte kan ta sig till vallokalen till 
institutionsröstning. Under en period anordnade kommunen även s.k. valskjutsar till 
vallokalerna med hjälp av taxi eller annat anpassat fordon för funktionsnedsatta. Detta 
nyttjades inte i särskilt stor utsträckning och slopades därför på försök vid 2014 års val, 
till förmån för andra aktiviteter. Kommunen kommer fortsätta arbeta för ett ökat 
valdeltagande, varför vi kommer ta med oss ditt förslag inför planeringen av kommande 
val.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - underlätta för äldre att delta i allmänna val 

 
Genom valnämndens beslut den 17 februari 2012 - under § 1 - har nämnden tagit beslut 
om delegation och attesträtt. 
 

Ärendegrupp Sammanfattande benämning 
  

St 2 Allmänt Besluta på valnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
anmälas vid valnämndens nästa sammanträde. 
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2016-02-18 
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Dnr: 2015/4695 

   
 
 

 
På valnämndens vägnar 
 
 
 
Marie Sällström 
Ordförande 
 

Beslutet skickas till 
 
Anna Lundström 
Valnämnden 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-01-12 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/135 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun -  Allmänt förbud mot fyrverkeriet och 
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till kommunjuristen för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Jessica Evasdotter, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska införa ett allmänt förbud mot att använda fyrverkerier och 
pyroteknisk utrustning annat än vid de traditionella högtider som firas enligt 
svensk tradition men även vid dessa tillfällen skall detta ske på, av kommunen 
avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under 
en begränsad tid. Vid andra tillfällen, t.ex. firande av privata högtider, ska tillstånd 
ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter där sökanden anger var och 
när pyroteknik ska användas. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska 
varor ska även vara ansvarig vid användandet. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det eskalerande användandet av 
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning är ohållbart och att det värsta med 
okontrollerat användande av pyroteknik är det många gånger får tragiska och 
onödiga konsekvenser på både människor och djur. Förslagsställaren skriver att 
många människor upplever det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar, en del 
pga nedsatt hörsel och hörapparat, en del har hjärtproblem, andra har men efter 
krig. Förslagsställaren påpekar även att man inte heller ska glömma bort antalet 
onödiga olyckor där människor kommit till skada i samband med fyrverkerier. 
Effekten som ljudknallarna även har på djuren, så väl husdjur som vilda djur anförs 
också, många djur får ges lugnande preparat och far väldigt illa av alla smällar och 
ljud från raketer etc. Att minska spridningen av kemikaliska produkter anges också 
som en motivering till ett allmänt förbud.   
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitterar 
förslaget till kommunjuristen för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-12 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-01-12 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/135 

   
 
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Handläggare, kommunkansliet  
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunjuristen 
Kommunstyrelsen för kännedom  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45, ajournering 14:30-14:50  

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordf. (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S), ej § 10 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) tjg. för Mikael Erdtman (S) § 10  
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) §§ 1, 4-9, 11-19, Artur Hulu (M) §§1, 4-19, Emma 
Mattsson (S) §§1, 4-19, Magnus Arvidsson (M) §§1, 4-19, Gertrud Solding 
(SD) §§1, 4-19, Thomas Johansson (S) §§1, 4-19, Gun Hedlund (MP) §§1, 
4-19, Mohamed Albuhaisi (L) §§1, 4-12 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§1, 4-19, fritids- simhallschef 
Thomas Nilsson §§1, 4-19, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson 
Wickström §§1, 4-7, utredningsingenjör Linnéa Persson §§1, 4-7, 
fritidskonsulent Martin Eliasson §§ 11-12, vikarierande 
fritidskonsulent Sara Widesjö §§ 11-12, sekreterare Christina 
Svensson §§1, 4-19 

 

 

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 1, 4-19 

Justeringsdatum:  2016-03-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Henrik Häggblad 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-03-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________  
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 3 av 3 

 
§ 6 Förslag till Karlshamn kommun – Belysning på Skogsborgs lekplats, 2016/136 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att förslaget beaktas i kommande lekplatsutredning 
 
Sammanfattning 
Förslag har inkommit till Karlshamns kommun om belysning på Myrtensvägens lekplats i 
Skogsborg.  
Parkenheten ska under innevarande år göra en lekplatsutredning.  
En av frågeställningarna i denna utredning kommer att vara belysning på lekplatserna, 
samt till vilken kostnad. I första hand bör belysningsbehovet utredas på de mest 
frekventerade lekplatserna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
 
 

-�645�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-01-13 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/160 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Större anslagstavlor som också bör 
finnas inomhus 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Britt-Marie Persson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska ha större anslagstavlor som också bör finnas inomhus. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är de befintliga tavlorna inte räcker till 
och att affischeringen sitter ovanpå varandra. Förslagsställaren skriver även att 
vissa kastar bort det som finns på tavlan sedan tidigare för att synas med deras 
eget. Förslagsställaren vill att alla ska få plats att synas med det man vill sätta upp 
på anslagstavlorna. Förslagsställaren skriver att även inomhus behövs det större 
anslagstavlor eller så kan man sätta upp bildskärmar i kommunhuset samt i flera 
affärer. Förslagsställaren hänvisar till att besöka sidan teamronneby.se för att se 
hur man har gjort i Ronneby kommun.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-12 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare  
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-01-13 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/161 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Ett äldreombud borde finnas i 
kommunen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till omsorgsnämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Britt-Marie Persson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun borde ha ett äldreombud i kommunen.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är många äldre behöver hjälp med 
exempelvis besök hos läkare, på sjukhus, på apotek. Många äldre inte förstår vad 
läkare som inte har svenska som modersmål säger skriver förslagsställaren. Äldre 
kan också behöva hjälp med att fylla i blanketter och ansökningar. Alla har inte 
datorer och vet inte var man kan hitta blanketter eller vart man ska vända sig för 
att få hjälp. Alla har inte anhöriga eller så orkar eller hinner de anhöriga inte alltid 
hjälpa sina äldre.   
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till omsorgsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2015-01-12 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare 
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Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45, ajournering 14:30-14:50  

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordf. (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S), ej § 10 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) tjg. för Mikael Erdtman (S) § 10  
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) §§ 1, 4-9, 11-19, Artur Hulu (M) §§1, 4-19, Emma 
Mattsson (S) §§1, 4-19, Magnus Arvidsson (M) §§1, 4-19, Gertrud Solding 
(SD) §§1, 4-19, Thomas Johansson (S) §§1, 4-19, Gun Hedlund (MP) §§1, 
4-19, Mohamed Albuhaisi (L) §§1, 4-12 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§1, 4-19, fritids- simhallschef 
Thomas Nilsson §§1, 4-19, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson 
Wickström §§1, 4-7, utredningsingenjör Linnéa Persson §§1, 4-7, 
fritidskonsulent Martin Eliasson §§ 11-12, vikarierande 
fritidskonsulent Sara Widesjö §§ 11-12, sekreterare Christina 
Svensson §§1, 4-19 

 

 

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 1, 4-19 

Justeringsdatum:  2016-03-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Henrik Häggblad 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-03-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________  
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 3 av 3 

 
§ 5 Svar på medborgarförslag om blommor på järnvägsbron, 2016/202 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till förslaget 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra plantering av växter på järnvägsbron vid 
AAK 
 
att uppdraget belastar projekt 6221-x-25132-262 

 
Sammanfattning 
Förslag på att plantera sommarblommor på järnvägsbron vid AAK har inkommit. Under 
senare år har planteringar och urnor minskat i kommunen pga. omprioriteringar när 
anslagen har minskat.  
 
För att göra denna GC-bro lite mer trivsam föreslås att man planterar en näveväxt 
(Geranium) runt häggmisplarna i befintliga betongurnor på nämnda bro. Näveväxterna 
kräver inte så mycket skötsel när de har etablerat sig. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-29 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 15:30   Ajournering kl 14:08-14:15 

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring (ej § 61) Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini from § 62 Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bärthil Ottosson (M) tjg för Elin Petersson (M) 
Charlott Lorentzen (MP) tjg för Anders Englesson (MP) 
Andreas Saleskog (S) tjg för Sara Sakhnini (S) § 59-61 
Anna Kälvestam (M) tjg för Magnus Gärdebring (M) § 61 
 

Närvarande 
ersättare: 

Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), Vivianne Andersson (S) Magnus 
Sandgren (M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), Bodil Frigren Ericsson 
(L), Tobias Folkesson (S) from § 62 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör 
Christoffer Lundin, Live Entertainment, företräde inför behandlingen av 
§ 61 
Anna Persson, alkoholhandläggare § 61 
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare § 61 
Kent Wahnström, ekonom §§ 62-65 
 

Utses att justera: Leif Håkansson  

Paragrafer: 59-78 

Justeringsdatum:  2016-03-29 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 
  
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  
Justerande …………………………………………………… 

Leif Håkansson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-29 

sid 2 av 3 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-03-29   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-04-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
  

-�654�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-03-29 

sid 3 av 3 

 
§ 71 Förslag till Karlshamns kommun – Utred Tingshuset som ny placering av bibliotek 
2016/203 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att för närvarande inte utreda ytterligare alternativa placeringar av stadsbiblioteket.   
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun om att Karlshamns kommun utreder om 
Tingshuset kan bli en mer varaktig och lämplig placering av bibliotek än den nuvarande 
placeringen i Citygallerian. Förslagsställaren motiverar förslaget med att 
kommuninvånarna för närvarande inte har tillgång till de 12 ton böcker som lagras i en 
fabrikslokal i Svängsta. 
 
I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att göra ytterligare en utredning för att 
klargöra om det finns en alternativ placering av kulturhuset och om det är möjligt att ha 
kvar biblioteket i Citygallerian. Utredningen är nu klar och den visar att det är möjligt att 
bygga ett kulturhus inom ramen för den redan beslutade etapp 5A och B på Östra Piren. 
Dessutom visar utredningen att det inte är möjligt att bedriva stadsbiblioteksverksamhet i 
Citygallerian, med den kvalitet kommunen önskar. De provisoriska bibliotekslokalerna är 
inte sammanhållna och dessutom bara hälften så stora som behövs. Det framtida 
biblioteket ska placeras på Östra Piren, där det nya kulturhuset ska byggas. 
 
För närvarande bedömer kommunen inte att ytterligare alternativa placeringar av 
biblioteket behöver utredas.  
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Utred Tingshuset som ny placering av biblioteket 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45, ajournering 14:30-14:50  

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordf. (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S), ej § 10 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) tjg. för Mikael Erdtman (S) § 10  
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) §§ 1, 4-9, 11-19, Artur Hulu (M) §§1, 4-19, Emma 
Mattsson (S) §§1, 4-19, Magnus Arvidsson (M) §§1, 4-19, Gertrud Solding 
(SD) §§1, 4-19, Thomas Johansson (S) §§1, 4-19, Gun Hedlund (MP) §§1, 
4-19, Mohamed Albuhaisi (L) §§1, 4-12 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§1, 4-19, fritids- simhallschef 
Thomas Nilsson §§1, 4-19, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson 
Wickström §§1, 4-7, utredningsingenjör Linnéa Persson §§1, 4-7, 
fritidskonsulent Martin Eliasson §§ 11-12, vikarierande 
fritidskonsulent Sara Widesjö §§ 11-12, sekreterare Christina 
Svensson §§1, 4-19 

 

 

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 1, 4-19 

Justeringsdatum:  2016-03-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Henrik Häggblad 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 2 av 4 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-03-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________  
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 3 av 4 

 
§ 4 Yttrande över förslag till Karlshamns kommun – utegym i anslutning till elljusspåret i 
Korpadals/Stenbackaskogen, 2016/234 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget 
 
att om erforderliga tillstånd erhålls ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra 
projektet 
 
att projektet ska belasta projekt 1421, motionsslingor 
 
Sammanfattning 
Förslag har inkommit om att anlägga ett utegym i anslutning till elljusspåret i 
Stenbackaskogen. Utegymmet skall vara tillgängligt för allmänheten och försett med 
redskap där man kan arbeta med den egna kroppsvikten men även extra vikter. 
 
I Stenbackaskogen kommer det att finnas det två grusbelagda motionsspår, varav 
belysningen är färdigställd på det ena spåret. Ett av motionsspåren är 
tillgänglighetsanpassad och ett är barnvagnsvänligt. Det tillgänglighetsanpassade spåret är 
färdigställt och det barnvagnsvänliga kommer att färdigställas under våren. Det går att 
ansluta till slingorna från sju olika stigar, några av dem är tillgänglighetsanpassade och en 
del är naturliga stigar.   
 
Innan slingorna i Stenbackaskogen började anläggas fanns det ett flertal självpåtagna stigar 
i skogen som användes flitigt av främst fotgängare. För att få en bättre kartläggning av 
användarfrekvensen på kommunens motionsslingor och friluftsområden används en 
personräknare på strategiskt utvalda platser längs med kommunens motionsslingor. 
Personräknaren hänger på samma plats i ca en månad innan den flyttas till någon av 
kommunens andra motionsslingor. På det tillgänglighetsanpassade spåret i 
Stenbackaskogen var en personräknare uppsatt 8 januari- 2 februari 2016. Personräknaren 
registrerade under den perioden 2916 passager.  
 
Utegym i anslutning till motionsspår i skogsmiljöer har runt om i Sveriges kommuner ökat 
de senaste åren. Utegym i skogsmiljöer är ofta byggda i trä för att smälta in i miljön men 
det finns även stål konstruktioner. Den kostnadskalkyl som läggs fram i detta förslag är 
baserat på gymredskap konstruerade i trä.  
 
Kostnadskalkyl: 290 tkr vilket omfattar 16 redskap på ca 600 m2.  
 
Utegymmet bör placeras på en yta som är lättillgänglig oavsett om man kommer från det 
södra eller norra spåret. I bilaga 1 visas förslag på en lämplig yta för ett utegym. Ytan ligger 
i kanten på en större grönyta och gränsar till björkskog. Att förlägga utegymmet så det 
nästan smälter in i skogen skulle få det att se ut som ett naturligt inslag i miljön.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Linnéa Persson daterad 2016-02-01. 
 
Yrkanden 

-�658�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-02-25 

sid 4 av 4 

 
Ordförande Andreas Saleskog (S) yrkar att fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget, 
att om erforderliga tillstånd erhålls ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra 
projektet samt att projektet ska belasta projekt 1421, motionsslingor 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Linnéa Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
 
För kännedom: 
Omsorgsnämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-01-22 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/280 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Utbyggnad av biblioteket i 
Citygallerian 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till kommundirektören för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Jolanta Svensson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska bygga ut (förlänga) Citygallerian över Mieån med glasväggar åt både söder och 
norr och placera biblioteksverksamheten där.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är bättre att ha biblioteket i 
centrum än på Östra Piren, eftersom det då blir mer lättillgängligt för alla.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och remitterar 
förslaget till kommundirektören för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-19 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman 
Handläggare  
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-12 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/363 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Renovera stenpiren/bryggan strax 
förbi Väggabadet 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning i samråd med fritidsnämnden 
avge slutgiltigt ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Linus Fröhlich, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska renovera stenpiren/bryggan som ligger längs med strandpromenaden strax 
efter Väggabadet på väg ut mot Vägga. Förslagsställaren skriver att den är i väldigt 
dåligt skick och att det sticker ut stora spikar här och där samt att trävirke sticker 
upp ur vattnet.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är det ser väldigt tråkigt ut i det skick 
som stenpiren/bryggan är i nuläget längs en annars fin strandpromenad. 
Förslagsställaren anser att det borde vara en brygga med badstege för dom som 
inte vill bada på stranden vid Väggabadet eller ute i Kollevik.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget/ remitterar förslaget till ....för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande/för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-01-26 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
 
Ameli Hultman -�661�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-12 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/363 

   
 
 
Kommunkansliet  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
 

-�662�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-29 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/476 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Förlängning av cykelbanan vid 
Janneberg/Statoil 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställnings-
tagande 
 
Sammanfattning 
 
Hans Keutel föreslår att Karlshamns kommun ska förlänga cykelbanan utanför 
Jannebergs ridskola till banvallsleden söder om bron över Mieån. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att man skulle slippa ta 
övergångsstället över den hårt trafikerade Sölvesborgsvägen och slippa åka runt 
Strömmarondellen och följande korsningar med E22-avfarterna. Banvallsleden är 
den säkraste cykelbanan i Karlshamn. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chefen konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till tekniska 
nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-29 
 Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  

 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-12 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/482 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Kulturkompass/kulturvägvisare 
placerad mitt på Stortorget 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till turistchefen, enheten för tillväxt och utveckling, för yttrande till 
kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Hubert Jonsson, kommuninvånare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun 
ska montera vita vägskyltar med svart text mitt på torget på den centrala 
belysningsmasten exempelvis, pekande på olika kulturställen i centrala staden, 
med angivande avstånd. Förslagsställaren har bifogat en bild till sitt förslag för att 
visa vad han menar. Det bör även övervägas att sätta upp skyltar på andra ställen, 
vid stationen och nere vid turistbyrån.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att kulturvägvisaren ska syfta till att 
informera om såväl förekomsten av besöksmål som att hjälpa människor att hitta 
dem. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget till turistchefen, enheten för tillväxt och utveckling, för yttrande till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-02 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 

  
  

I tjänsten 
 
 
Ameli Hultman  
Kommunkansliet  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-12 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/482 

   
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Turistchefen, enheten för tillväxt och utveckling’ 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-08 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/557 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Privatägda böcker som av misstag 
lämnats till bibliotek och inte hämtas bör skänkas bort istället för att 
slängas 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kulturnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Sofie Andersson, kommuninvånare i Karlshamns kommun , föreslår att 
Karlshamns kommun ska skänka bort privatägda böcker som av misstag lämnats 
till bibliotek och inte hämtats istället för att slängas. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det nyligen fick hon information 
om att alla böcker som lämnats in fel och inte hämtats efter två veckor slängs. 
Mitt förslag är att böckerna som inte blivit hämtade efter två veckor skänkes till 
förskolor/skolor/hjälporganisationer eller bara finns att ta på särskilt ställe på 
biblioteket. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. 
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till kulturnämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-06 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-08 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/557 

   
 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kulturnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-11 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/631 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Badstegar vid två ställen mellan 
badplatsen Kollevik och campingplatsen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Mona Fälth, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns kommun ska 
sätta upp två badstegar i anslutning till badplatsen i Kollevik. Dels vid klipporna som 
ligger mittemot betongbryggan, dels mellan badplatsen och campingen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är halt och besvärligt att ta sig 
upp på dessa ställen vilket i sin tur föranleder skador. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till fritidsnämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-11 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
 

-�668�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-17 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/642 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Förbättring av belysningen på 
parkeringen vid Asarumsdalens förskola 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till teknisk nämnd för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Malin Johansson, kommuninvånare i Karlshamns kommun, föreslår att Karlshamns 
kommun ska förbättra belysningen på parkeringen Asarumsdalens förskola, 
särskilt precis utanför grinden in till förskolan. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att sikten kan skymmas av p-
platserna längs med staketet och eftersom belysningen inte är tillräcklig är det lätt 
att missa om ett litet barn springer ut på parkeringen tex vid tex hämtning medan 
föräldern stänger grinden eller har fullt upp med ett tjurigt syskon. P-platserna 
behövs så de bör vara kvar men det vore önskvärt med bättre belysning på 
parkeringen och då framförallt precis utanför grinden in till förskolan. Befintlig 
belysning är inte tillräcklig för vinterhalvåret (under sommaren är det ok). 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. 
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till teknisk nämnd för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-12. 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall, administrativ chef 
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Dnr: 2016/642 

   
 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Teknisk nämnd 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-29 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/776 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - att redan nu beställa en gobeläng till 
Karlshamns kulturhus 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kulturnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
«MOTTAKERNAVN», «ADRESSE», «POSTNR», «POSTSTED», föreslår att 
Karlshamns kommun ska lägga en beställning på en gobeläng i härliga färger av 
Annika Ekdahl Kyrkhult med måtten 2,5 m ggr 3 m. 
 
Förslagsställarens motivering till att en beställning ska göras redan nu är att det 
tar tid att färdigställa en sådan gobeläng. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till kulturnämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-23 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kulturnämnden 
kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-29 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/778 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Gatubelysning på sträckan Ågatan 28 - 
Ågatan 34 vid Mieåparken 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Bengt Petersson, Ågatan 28, 37438, KARLSHAMN, föreslår att Karlshamns 
kommun ska sätta upp gatubelysning på sträckan Ågatan 28 till Ågatan 34. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att belysning skulle skapa trygghet 
under kvällstid. Belysning skulle även innebära minskad risk för att någon skulle 
falla i Mieån. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chefen konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till tekniska 
nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-23 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-01 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/789 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Synliggör Annika Ekdahls vävnad i 
Rådhuset på ett bättre sätt 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kulturnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Birgitta Cleyndert, Vinkelgatan 10, 37438, KARLSHAMN, föreslår att Karlshamns 
kommun bättra ska visa, den idag undangömda, vävnaden ”sov gott min ängel” av 
Annika Ekdahl. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är Annika Ekdahl är världsberömd och 
representerad på kända ställen världen över, men att vävnaden i Karlshamn är 
undangömd bakom växter och datorer. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chefen konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till kulturnämnden 
för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
  
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-23 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kulturnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-26 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/790 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Höj vattentemperaturen i stora 
bassängen på Väggabadet 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Sofie Andersson föreslår att Karlshamns kommun ska höja temperaturen i 
Väggabadet med minst 2 grader. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att en höjning av vattentemperaturen 
i stora bassängen med minst 2 grader hade gjort stor skillnad för barnens 
utveckling i simkunnighet. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. 
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till fritidsnämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-23 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-26 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/796 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Effektbelysning av offentlig konst i 
stadsrummet 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kulturnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Henrik Wolinski, medborgare i Karlshamns kommun, föreslår att Karlshamns 
kommun ska belysa offentlig konst i stadsrummet. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att konst i det offentliga rummet 
förtjänar att skådas även under dygnets mörka timmar. Kommunen föreslås därför 
komplettera de lyckade effektbelysningar, som gjorts de senaste åren, bland annat 
av Hinsetunnelns östra mynning och träd och lekpark i Rosenparken, med ett 
upplyst konststråk. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till kulturnämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 201x-xx-xx 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef  
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kulturnämnden 
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kommun  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-26 

Sida 2(2) 
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Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-03 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/840 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Belysning m m i Svängstaområdet 
 

Beslut 
 
att förslagen uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till tekniska nämnden (belysning och upprensning av cykelbana) och 
fritidsnämnden (badplats och tennisbana) för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Ann Christin Österberg, föreslår:  

 att Karlshamns kommun ska sätta upp belysning på cykelbanan 
Ebbarpsvägen – Svängsta centrum för ökad säkerhet. Cykelbanan ska 
rensas upp vid idrottsplatsen eftersom den är ansiktet utåt, då även många 
turister cyklar där.  

 att Hundsjön görs till en allmän badplats igen, då Svängstaborna vill ha den 
tillbaka och den alltid varit en härlig badplats.  

 att tennisbanan vid idrottsplatsen i Svängsta läggs ner eller rustas upp då 
den ser anskrämlig ut. 

 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chefen konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar förslaget förslagen till 
tekniska nämnden och fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-29 
 Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  

 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-03 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/840 

   
 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-02-29 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/842 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Nya idéer ang Torgpaviljongen 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas emellertid 
till kommunstyrelsen för beaktande i samband med pågående torgöversyn.  
 
Sammanfattning 
 
Anne Santesson, Jannebergsväg 8, 37432, KARLSHAMN, föreslår att Karlshamns 
kommun ska tänka nytt och fräscht vad gäller torgpaviljongen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att torget kan bli en plats att vara 
stolt över och en plats dit vi kan rekommendera våra kaffesugna och hungriga 
karlshamnsbor och turister till. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och inte kan behandlas enligt fastslagna 
riktlinjer då det saknar faktiska förslag. Förslaget överlämnas emellertid till 
kommunstyrelsen för beaktande i samband med pågående torgöversyn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-02-29 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-07 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/941 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Hundrastgård på den nedlagda 
djurparken i Asarum 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till teknisk nämnd för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
 
Sören Petersson, föreslår att Karlshamns kommun ska anordna en hundrastgård, 
med anpassade öppettider, i den nedlagda djurparken i Asarum. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är det inte behöver kosta några stora 
summor att anlägga en hundrastgård i befintlig anläggning, då den redan har allt 
som behövs. För att inte störa närliggande bostäder bör öppettiderna anpassas. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till teknisk nämnd för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-03-07 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Teknisk nämnd 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
 

-�680�-



Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-31 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/1108 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Synliggörande av skulpturen "Molnet" 
i Åryd 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas/remitteras till ....för handläggning och slutgiltigt ställningstagande/för 
yttrande till kommunstyrelsen 
 
eller 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas emellertid 
till ... för beaktande.  
 
Sammanfattning 
 
Leila Olsson, Årydsvägen 60, 37496, TRENSUM, föreslår att Karlshamns kommun 
ska.. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är... 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrative chefen har i sin tur 2013-07-22 tagit beslut om att 
vidaredelegera delegationen till handläggare på kommunkansliet, kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar 
förslaget/ remitterar förslaget till ....för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande/för yttrande till kommunstyrelsen 
 
Eller 
 
Handläggare av Förslag till Karlshamns kommun konstaterar att förslaget inte 
uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och inte kan 
behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas emellertid till ... för 
beaktande 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 201x-xx-xx 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-31 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/1108 

   
 
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 

  
  

I tjänsten 
Aministrativ chefJens Odevall 
 
 
<Handläggare> 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Berörd nämnd 
Kommunstyrelsen för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-31 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/1156 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Borttagning av två stora träd i 
Badhusparken i Asarum 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till fritidsnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
 
Pia Nielsen, föreslår att Karlshamns kommun ska ta bort två stora tuja-träd som 
växer i Badhusparken i Asarum och ersätta dem med annan lägre växtlighet. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att de inte passar in i parken och 
förstör utsikten för flera boende. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chefen konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till fritidsnämnden 
för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-03-21 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-03-30 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/1178 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Checklista för informationsspridning i 
skolorna 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till nämnden för barn, ungdom och skola samt gymnasienämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Cissi Dahl, föreslår att Karlshamns kommun ska använda sig av bilagd checklista 
för informationsspridning i skolorna, där man skiljer på reklam och samhällsnytta, 
för att dels underlätta för lärarna men också för att undvika orättvisor mellan 
skolorna. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det ska bli rättvist och en enhetlig 
linje av vad som gäller när olika aktörer vill använda skolan som en 
informationskanal. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till nämnden för barn, ungdom 
och skola samt gymnasienämnden för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-03-22 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Nämnden för barn, ungdom och skola  
Gymnasienämnden  
Kommunstyrelsen för anmälan av delegationsbeslut  
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-04-11  

 
 

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner april 2016 
 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade 
motioner. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner, 2016-04-01.docx 
 

 
Förslag till beslut 
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Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner 2016-04-01 

Datum Motionär Motion om Remitterad/behandlas Anteckningar 
2015-01-30 Sara Månsson Möllergren 

(MP) (2015/564) 
Motion om utökad tid 
för torghandeln 

Bereds av TSU-avd KS 160503 

2015-03-17 Magnus Sandgren (M) 
(2015/1577) 

Motion om hjälp till 
unga idrottsutövare 
med ät- och 
träningsstörningar 

Bereds av 
kommunkansliet 

KS 160503 

2015-03-27 Elin Petersson (M) 
(2015/1749) 

Motion om förlängt 
serveringstillstånd på 
fredagar och lördagar 

Bereds av 
kommunkansliet 

KS 160503 

2015-06-16 Anders Englesson (MP) 
(2015/2862) 

Motion om 
trafiksituationen på 
Kungsgatan 

Remiss till tekniska 
nämnden 2015-09-30 

KF 160411 

2015-09-16 Anders Englesson (MP) 
(2015/3701) 

Motion om 
båtbottentvättar i 
Karlshamns kommun 

Bereds av 
kommunkansliet 

Remiss till TSU-avd 2016-
02-16, UNJ 

2015-10-30 Sara Månsson Möllergren 
(MP) och Anders Englesson 
(MP) 
(2015/4267) 

Motion om att 
Karlshamns kommun 
ska utarbeta en 
strategi och en plan 
för att öka cyklismen 
och minska bilismen. 

Bereds av 
kommunkansliet 

Jens. Utredningsuppdrag 
till KD finns redan, KSAU 
§ 120/2015 
Motionen bordlagd i 
avvaktan på 
cykelutredningen, KSAU 
2016-02-23 § 43 

2015-11-05 Tommy Strannemalm (SD) 
(2015/4661) 

Motion om att endast 
antibiotikafritt kött 
köps in 

 Remiss till SHBF 160304. 
Besvaras senast 160430. 

2015-11-10 Anna Attmander (MP) och 
Anders Englesson (MP) 
(2015/4391) 

Motion om att minska 
köttkonsumtionen i 
kommunens skolor, 
förskolor och 
äldreboenden 

 Remiss till TN 160304. 
Besvaras senast 160430. 
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2015-11-15 Tommy Strannemalm (SD), 
Magnus Alfredsson (SD) och 
Mona Wettergren (SD) 
(2015/4663) 

Motion om 
inköpsstopp av mat 
innehållande bisfenol 
A till skolorna 

 Remiss till BUS och TN 
160304. Besvaras senast 
160430.  

2015-11-18 Tommy Strannemalm (SD) och 
Mona Wettergren (SD) 
(2015/4660) 

Motion om att införa 
utbildning i L-ABC, 
HLR och AKUT-test för 
skolungdomar 

 Remiss till BUS och GN 
160304. Besvaras senast 
160430. 

2015-11-20 Tommy Strannemalm (SD) och 
Tor Billing (SD) 
(2015/4662) 

Motion om ett 
tryggare vatten 

 Remiss till kris- och 
säkerhetssamordnaren 
160304. Besvaras senast 
160430. 

2015-11-27 Anders Thurén (MP) och Sara 
Månsson Möllergren (MP) 
(2015/4659) 

Motion om nolltaxa 
för busstrafik inom 
Karlshamns kommun 

 Remiss till administrative 
chefen 160304. Besvaras 
senast 160430. 

2015-11-28 Anders Englesson (MP) 
(2015/4664) 

Motion om översyn av 
placeringspolicyn 

 För beslut KSAU 160419. 

2015-11-30 Magnus Gärdebring (M) och 
Anna Kälvestam (M) 
(2015/4669) 

Motion om att 
anställa fler personer 
med 
funktionsnedsättning 

 Remiss till 
personalchefen 160304. 
Besvaras senast 160430. 

2015-12-08 Jens Henningsson (V) 
(2015/4793) 

Motion om att införa 
ett projekt med sex 
timmars arbetsdag i 
kommunens 
hemtjänstorganisation 

 Remiss till 
personalchefen 160304. 
Besvaras senast 160430. 

2015-12-30 Anna Kälvestam (M) och 
Emanuel Norén (M) 
(2016/45) 

Motion om inrättande 
av ett kommunalt 
funktionsstödsråd 

 Remiss till administrative 
chefen 160304. Besvaras 
senast 160430. 

2016-01-26 Anders Englesson (MP) 
(2016/393) 
 

Motion om att utreda 
möjligheterna att 
avsätta hela eller 
delar av Långakärr 

 Remiss till 
näringslivschefen 
160304. Besvaras senast 
160430. 
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som ett naturreservat 

2016-02-15 Anders Englesson (MP) 
(2016/668) 

Motion om 
medlemskap i 
nätverket "Håll 
Sverige rent" 

 Remiss till TN och TSU 
160304. Besvaras senast 
160430. 

2016-03-08 Magnus Sandgren (M) och 
Emanuel Norén (M) 
(2016/968) 

Motion om rökfria 
utomhusmiljöer 

 För remittering KSAU 
160419.  
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Nämnd Datum § 
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Entledigande från uppdraget som revisor - Gunilla Frennesson (SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Gunilla Frennessons (SD) avsägelse från uppdraget som revisor. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2016-03-23 begär Gunilla Frennesson (SD) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som revisor. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Gunilla Frennesson (SD). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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