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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Information om Blekinge Arkipelag 
 
Förslag till beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Mattias Holmgvist från Biosfärområdet Blekinge Arkipelag (BBA) informerar om det 
pågående arbetet inom BBA.   
 
BBA bildades officiellt den 30 juni då biosfärområdet utsågs av UNESCO. Den ideella 
föreningen med samma namn, ansvarar för arbetet inom biosfärområdet, och 
säkerställa att området blir ett modellområde för hållbar samhällsutveckling.  
 
Efter 10 år ska verksamheten i biosfärområdet utvärderas av UNESCO. Utvärdering ska 
vara klar senhösten 2021 och ligga till grund för Unescos ställningstagande om att 
Blekinge Arkipelag fortsatt ska vara ett biosfärsområde under den kommande 10-
årsperioden.  
 
Projektet Arkipelagrutten avslutas hösten 2019 och ARK56 har etablerats. BBA kommer 
att ha en roll i den skötselplan för leder som utarbetats regionalt och beslutats av 
regionen och länets kommuner. BBA kommer bland annat att har ansvar för utvecklande 
av koncept ARK56, hållbarhetsaspekt och produkter som är knutna till ARK56 och 
varumärket ARK56 (logotyp ”ARK56” och Facebooksida). BBA kommer att fortsätta att 
driva företagsnätverket för ett hållbart entreprenörskap. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 oktober 2019 beslutat att medfinansiera 10-års utvärdering 
av BBA och de åtaganden som åligger BBA gällande ARK56 för perioden 2020-2021. 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 
att fastställa delårsrapport per augusti 2019 
 
att BUS-nämnden tillförs 16 mnkr 
 
att Gymnasienämnden tillförs 9,5 mnkr 
 
att finansiering sker dels genom att budgeterat resultat sänks med 7,687 mnkr, dels att 
finansförvaltningens budget höjs med 8,5 mnkr samt att resterande 9,313 mnkr 
budgeteras som ett uttag ur resultatutjämningsreserven 2019 
 
att ta nämnders och bolags resultatrapporter för januari – augusti 2019 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognos helårsresultat 2019 
Driftredovisning, mnkr Budget Prognos Prognos 

avvikelse 
Nämnder       
Kommunfullmäktige -2 -2 0 
Överförmyndarnämnd -3 -3 1 
Valnämnd -1 -1 0 
Kommunrevision -1 -1 0 
Kommunstyrelse -174 -170 4 
BUS nämnd -609 -629 -19 
Gymnasienämnd -160 -171 -11 
Kulturnämnd -26 -26 0 
Teknik- och fritidsnämnd -82 -82 0 
Teknisk nämnd VA 0 0 0 
Byggnadsnämnd -7 -5 1 
Omsorgsnämnd -458 -457 1 
Nämnd för Arbete och Välfärd -375 -377 -2 
Summa nämnder -1 899 -1 924 -25 
Summa finansförvaltning 1 907 1 915 8 
TOTALT 8 -9 -17 
 
Efter 2018 års stora negativa resultat har 2019 präglats av ett ökat fokus på 
ekonomistyrning och arbetet har, på alla håll, intensifierats med kontinuerliga 
uppföljningar av framförallt ekonomiska resultat. Ganska tidigt på året framgick 
svårigheten att redan innevarande år nå en ekonomi i balans. För att undvika kortsiktiga 
beslut som riskerar att få långsiktiga negativa konsekvenser har de nämnder med stora 
ekonomiska obalanser uppmanats inkomma med långsiktiga planer för hur detta ska 
uppnås samtidigt som SKL:s skatteunderlagsprognoser öppnat upp för möjligheten att 
göra uttag ur resultatutjämningsreserven. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Nämnden för arbete och välfärd presenterade redan i samband med årets första 
tertialrapport sin långsiktiga plan vilket innebar att kommunfullmäktige vid sitt 
sammanträde 2019-06-17 tillförde nämnden 23 mnkr motsvarande 85 % av det då 
prognosticerade negativa resultatet. 
 
Då nu BUS-nämnden samt Gymnasienämnden presenterat motsvarande rapporter 
förslås att kommunfullmäktige tillskjuter medel till dessa nämnder som man gjorde till 
nämnden för arbete och välfärd, d v s 85 % av prognosticerat negativt resultat. 
 
Då finansförvaltningen prognosticerar ett bättre resultat med 8,5 mnkr förslås en 
ombudgetering med motsvarande belopp. Resterande del, för att klara tillskotten till 
BUS-nämnden respektive Gymnasienämnden, föreslås finansieras med ett uttag ur 
resultatutjämningsreserven, som vid årets ingång uppgick till 125,6 mnkr.  
 
Slutligen kan konstateras att ett omfattande arbete gjorts och görs för att nå en ekonomi 
i balans och glädjande nog visar denna rapport på att arbetet gett resultat.  
 
Kommunens utmaningar handlar om, förutom den ekonomiska situationen, den 
demografiska utvecklingen och kommande kompetensförsörjning. 
 
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
som ligger på en bra nivå men där det finns ytterligare möjligheter till utveckling och 
förbättring. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga 
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Mats Sellfrid, daterad 2019-10-02 
Karlshamns kommun delårsrapport 2019-08-31 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-augusti 2019 
Protokollsutdrag nämnden för barn, ungdom och skola § 105/2019 och reviderad plan 
för ekonomi i balans 2019-2022 
Presidiebeslut för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och reviderad plan för 
ekonomi i balans 2019-2022 
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Förvaltningsberättelse 
 
Omvärldsanalys  
 
Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Sveriges ekonomiska tillväxt har varit stark de senaste åren men börjar nu avta vilket kommer 
att kräva omfattande åtgärder inom offentlig sektor. Inte minst beroende på ökat tryck från 
demografin, som varit känt i flera år. Hittills har utmaningarna hanterats genom intäktsökningar 
och markförsäljning. Den viktigaste intäktskällan har varit skatt på arbetsinkomster till följd av 
en stark arbetsmarknad de senaste åren. Nu finns det många tecken på att den goda 
konjunkturen mattas av. Ökningen av sysselsättning väntas upphöra under 2019 och 
högkonjunkturen går mot sitt slut 2020 med en svagare arbetsmarknad som följd. Det finns även 
tecken på en svagare global handel, inte minst i Tyskland, vilket påverkar den europeiska 
ekonomin och den svenska exporten. Bedömningen är dock att det främst är en svagare inhemsk 
efterfrågan, framförallt investeringar inom näringsliv och bostäder, som bidrar till  den låga 
svenska BNP- tillväxten. Handelskrig och Brexit är orosmoment som påskyndar 
lågkonjunkturen.                                                                                                                                                                               
 
Det ökade investeringsbehovet kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Den största 
utmaningen är att klara kompetensförsörjning och finansieringen av välfärdens kvalitet.  
 
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2019 
 
 
Kommunsektorns utveckling och situation  
Kommunernas resultat försämrades rejält 2018. Hela 69 av landets 290 kommuner redovisade 
underskott. Endast 109 av landets kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent av 
andel skatter och bidrag. 
 
Investeringsbehovet är stort inom kommunsektorn. Dels till följd av att klara det växande 
behovet till följd av demografin men även till följd av eftersatta investeringar och pågående 
urbanisering. Bedömningen är att låneskulden kommer att öka i takt med genomförandet av 
nödvändiga investeringar. Att fortsätta driva effektiviseringar i verksamheten är nödvändigt för 
att hantera kostnadsökningarna. 
 
På riktigt lång sikt kommer det inte att finnas någon pensionsskuld i den kommunala sektorn. 
Den gamla stora pensionsskulden som byggdes upp före 1998 amorteras nu ner i snabb takt. De 
pensioner som arbetas upp idag belastar årets resultat löpande. 
 
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2019 
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Befolkningsstruktur och dess utveckling  
Befolkningsökningen fortsätter under 2019 och fram till och med juli har Karlshamns kommun 
ökat med 143 (166) personer till 32 473. Befolkningsprognosen är 32 447 personer per den 31 
december 2019 vilket innebär att kommunen har en befolkning per den siste juli på 26 personer 
fler än prognosberäkning på helår.  
 

 
 
Kommunen har för perioden januari-juli ett negativt födelseunderskott (-22 personer) medan 
invandringsöverskottet (+43 personer) och inrikes flyttningsöverskott (+122 personer) är 
positivt.  Inrikes flyttningsöverskott visar en positiv trend som började i slutet av föregående år. 
 

 
Karlshamn har en lägre andel 0-15 åringar, lika andel 16-18 åringar samt lägre andel personer 
19-64 år i arbetsför ålder än riket. Andelen äldre, 65-79 år samt 80 år och äldre, är högre än 
riket. Källa: SCB 
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Framtidsbedömning  
För 2019 är resultatet budgeterat till plus 8 mnkr. I dagsläget är prognosen minus 9 mnkr. Det 
finansiella målet för 2019 bedöms därför inte uppnås. Kommunen befinner sig i ett mycket kärvt 
ekonomiskt läge de närmsta åren vilket innebär att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk 
balans.  Samtidigt finns det ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de 
kommunala bolagen och förbunden. 
 
För att klara finansieringen framöver krävs att alla nämnder strikt håller sina budgetramar. 
Dessutom krävs det att varje nämnd, styrelse och förvaltning ansvarar för att genomföra 
effektiviseringar och optimeringar. Det ställer också krav på att utveckla samarbete, samordning 
och samverkan mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag.  
 
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. KF fattade 180918 
beslut om ”Hållbara Karlshamn 2030” som visar kommunens riktning i arbetet med hållbar 
utveckling. 
 

Kommunens största utmaningar  
Det ekonomiska läget och arbetet med att klara effektiviseringskraven 2019, planåren 2020-
2021 och framåt är en mycket stor utmaning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS 
och KSau under perioden haft resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och 
anpassningar. 
 
En annan utmaning nu och framöver är personalförsörjning och personalutveckling och att 
kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Det är fortfarande svårt att rekrytera 
chefer och personal inom ett flertal olika befattningar. För att lyckas måste Karlshamns 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Den demografiska utvecklingen, där vi ser en ökning av personer 0-18 år samt av personer över 
80 år samtidigt som personer i åldern 19-64 år minskar är en stor utmaning i de flesta av 
kommunens verksamhetsområden. 
 
Projektet ”Heltid som norm” pågår och innebär en utredning/ översyn gällande en 
grundanställning på 100 procent för samtliga inom kommunen. Erfarenheten från kommuner 
som infört detta är att det åtminstone initialt är kostnadsdrivande. 
 
Kommunens framgångar  
Kommunen och flera nämnder står under 2019 och framåt inför besparingar och 
effektiviseringar för att nå en budget i balans. Nämnder, styrelse och förvaltningar arbetar 
intensivt för att detta ska bli en realitet. Flera nämnder visar på en positiv utveckling vad gäller 
det ekonomiska resultatet i förhållande till budget, dock återstår mycket arbete under de 
kommande åren för att nå stabilitet. 
 
Inom Karlshamns kommun kör vi till 77 % med fossilfritt bränsle i våra bilar och vi handlar till 
35 % ekologiska livsmedel. 
 
Ökad andel behöriga lärare i grundskolan, från 83,3% av tjänstgörande lärare med pedagogisk 
högskoleexamen läsåret 2016/17 till 86,7% läsåret 2018/19. 
 
Vägga Gymnasieskola har en fortsatt stark ställning i gymnasievalet. Antalet folkbokförda 
elever som väljer Vägga ökar och antalet folkbokförda som väljer fristående skola eller 
kommunal skola i annan kommun minskar. Andelen som väljer den egna kommunens 
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gymnasieskola är klart högre än i riket. Fortsatt goda studieresultat med en hög andel 
godkända kursbetyg i gymnasieskolan och en hög andel som når målen med sina studier i 
vuxenutbildningen. 
 
Kommunen har återigen fått en topplacering i rankingen som årets frilutskommun. 
 
Personalberättelse  
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun inryms under Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
De prioriterade insatsområdena som framkommer i Kommunprogrammet 2019-2022 samt i 
Mål och budget 2019 (2020-2021) ingår i kommunstyrelsens VP 2019-2022:  
 
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. 

Goda arbetsplatser som främjar god hälsa  
Möjliggöra vidareutbildning inom respektive yrke,  
Friskvårdsbidrag  
Tillsvidareanställning på heltid  
Lönepolitik/ lönesättning  
Jämnare bemanning och avvecklande av delade turer i omsorgen  
KSau får en tydligare roll för lönesättningar och anställningsfrågor 
 

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  
Utveckling av arbetstidsmodeller 
 

Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till 
den fortsatta trenden med sänkta sjuktal. Dock ser vi en viss avmattning under de senaste 
månaderna.  
 
Arbetet med att införa ett verktyg för att fånga upp medarbetarnas arbetsmiljösituation, 
delaktighet i utvecklingsarbetet samt förslag till förbättringar fortskrider.  
 
Ledningen har fortsatt arbetet för att skapa hållbart chefs/ledarskap, bland annat gällande tillit 
i styrning och ansvarskultur. Ett flertal chefer har slutat eller gått vidare till andra chefstjänster 
i kommunen de senaste åren och det arbetas aktivt med att minska rotationen på chefsnivå. 
Implementering av det reviderade samverkansavtalet fortskrider under hela 2019.  
 
Arbetet kring anpassning till GDPR (dataskyddsförordningen) fortsätter under hela 2019.  
 
Förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider, bl a har en ny 
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud tagits fram och ett införande av ett 
digitaliserat stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud samt för rehabiliteringsarbetet 
är på gång. 
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Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse av kommun-
fullmäktiges mål 2019-08-31  
Kommunfullmäktige har 2018-12-17 fastställt kommunens inriktningsmål i Kommun-
programmet. Kommunprogrammet anger de övergripande politiska ambitionerna för 
innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige har också 2018-12-17 beslutat om mål och 
budget för 2019-2021.  
 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål: 

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 
Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse och kommunens arbete med att uppnå 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 
I nämndernas och bolagens resultatrapporter för perioden redovisas respektive nämnds/bolags 
måluppfyllelse och det arbete som pågår för att nå resultat. 
 
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse som ligger på en god nivå men där det finns 
ytterligare möjligheter till förbättring. 
 
Informationsinsatser har genomförts för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter. 
Detta har en stor positiv miljöpåverkan. 
 
En handlingsplan för saneringsarbete och deponier är antagen och kommer att genomföras 
under kommande år. Detta kommer resultera i inte bara positiva miljövinster utan också till 
användbar mark som i sin tur kan exploateras eller säljas av.  
 
Under hösten 2019 planeras att ansöka om medel för att utveckla cyklismen vilket främst 
kommer att ge positiva miljö- och folkhälsoeffekter på de interna resorna inom Karlshamns 
kommun. Genom att prioritera trygghetsinsatser som främjar cykling såsom belysning av 
cykelbanor, faciliteter för cyklister så ökas antal resor med cykel samtidigt som detta också 
påverkar de som väljer att gå. 
 
Levnadsvaneundersökningen som bland annat mäter ungdomars bruk av ANDT och hur de mår 
psykiskt, visar att en stor andel av flickorna på högstadiet någon gång känt sig deprimerade eller 
upplevt sig någon gång mått psykiskt dåligt flera gånger i månaden eller mer. Motsvarande 
mätning för pojkar visar att även de mår dåligt men inte i samma utsträckning.  
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Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9 våren 2019, kommunala och fristående skolor i 
Karlshamn. Fördelning på svarsalternativ. 
 

 
Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9, kommunala och fristående skolor i Karlshamn. 
Andel av svarande som uppger att de känt sig deprimerade eller upplevt sig må psykiskt dåligt en eller 
flera gånger per vecka alternativt alltid. 
 
Kommunens levnadsvaneundersökning visar också att det är vanligt med depression och dåligt 
psykiskt mående bland elever i gymnasieskolan. Skillnaden mellan könen är betydande där 
flickor – som generellt sett når bättre studieresultat – mår dåligt i högre utsträckning. 
 
Enligt resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att eleverna anser att 
de fått kunskap om vad hållbar utveckling innebär och hur de kan agera för att bidra till ett 
hållbart samhälle med värdet 4,3 av 5,0. Resultat bedöms som positivt.  
 
Stadsbiblioteket besöks av många ungdomar. Ytorna är små och det kan uppstå utmanande 
situationer både för besökare och för medarbetare. Ett samarbete har påbörjats med 
fältgruppen, fritidsgårdarna och Karlshamns folkhälsostrateg för att skapa en tillgänglig plats 
där alla känner sig välkomna. 
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Förutsättningar har skapats för att det erbjuds motionsformer för alla, oavsett ålder och 
ekonomiska förutsättningar. Goda exempel är en tillgängligare fritidsbibbla som under perioden 
ökat utlåningen av sportartiklar, fler spontanidrottsplatser har anlagts, samarbetsprojekt med 
föreningslivet har genomförts. Allt har resulterat i fler medborgare i rörelse. 
 
Genom olika informationsinsatser och medborgardialoger så har det getts tillfälle till att 
informera och utbilda medborgare och interna kollegor om bland annat om hur 
bygglovsprocessen fungerar och hur man bör tänka gällande hållbart byggande. 
 
Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
Uppföljning av resultat visar på en måluppfyllelse som ligger på en bra nivå men där det finns 
möjligheter till utveckling. Det fortsatta arbetet behöver bygga på god planering och långsiktiga 
insatser som grundar sig i analys och omvärldsbevakning. 
 
Skolenheterna på grundskolan arbetar fokuserat med nämndens prioriterade 
utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som långsiktigt och omfattar såväl system-, 
grupp- som individnivå inom områdena likabehandling och värdegrund, resultatanalys samt 
flexibel organisation. Det innebär till exempel att olika former av resursgrupper etableras, för att 
möta alla elevers behov. 
 
Resultatanalys visar att betygsresultaten i grundskolan pekar uppåt i flera ämnen, bland annat 
svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års satsningar på Läs- och skrivutveckling men 
ännu är inte resultaten i nivå med rikssnittet. Dock finns fortfarande systematiska skillnader 
mellan elevgrupper; bland annat utifrån kön och socioekonomisk bakgrund. Fortsatt uppföljning 
och analys görs på måluppfyllelsen på individnivå i syfte att säkerställa att alla elever bedöms 
utifrån en allsidig och likvärdig bedömning mot läroplanen som helhet och mot kunskapskraven.  
 
Musikskoleutredningen har presenterats som klargör förutsättningar för verksamheten. 
Utredningen kommer att ligga till grund för kommande inriktningsbeslut och prioriteringar.  
 
Måluppfyllelse för gymnasieskola/gymnasiesärskola mäts bland annat i form av betygsresultat 
för avgångselever läsåret 2018/19. Kommunens egna resultatuppföljningar visar emellertid på 
en fortsatt hög genomströmning i gymnasiala kurser samtliga skolår, med 94% godkända 
kursbetyg och 95% godkända gymnasiearbeten. 
 
Kursbetyg läsåret 2018/19, andel A-E: 

 Kvinnor Män Alla 
Yrkesprogram 94% 94% 94% 
Högskoleförberedande program 96% 92% 95% 
Alla program 96% 92% 94% 

 
Av resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att eleverna bedömer sin 
möjlighet till inflytande och individuellt upplägg av studierna till ett värde av 4,2 av 5,0.  
 
Matråd i samtliga skolor, förskolor och äldreboende har genomförts under vårterminen med få 
undantag.  Effekten med matråd är att skapa samsyn och förståelse för kostens betydelse, samt 
att ta tillvara på önskemål och förbättringspotential från gästerna. 
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Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
Framtidsdialoger med näringslivet startade i februari 2019 vilket ledde till beslut i 
Kommunfullmäktige 2019-05-20 om en ny vision, Karlshamn 50.000, samt till en 
överenskommelse mellan kommun och näringsliv kring gemensamma insatser framöver.  
Under hösten startas ett Näringslivsforum som kommer behandla fokusområdena för 
Karlshamn 50000, bostäder, kompetensförsörjning och attraktivitet. 
 
Enkät som gått till samtliga bygglovssökande (företag och privata aktörer) uppvisade riktigt bra 
resultat vad gäller kompetens, nöjdhet och handläggningstider. Planerad digitalisering av 
bygglovsverksamheten kommer att påskynda ytterligare ärendegången och skapa mera 
transparens för såväl företagare som kommuninvånare. 
 
Janneberg är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde helt i linje med Karlshamn 50.000 som 
rymmer både utveckling av bostäder, företag, skola, omsorg och fritid och kommer att säkra 
kommunens utveckling i många år framöver.  
 
Markanvisningstävling i centrala Karlshamn är i sitt slutskede och kommer att bereda möjlighet 
till detaljplanering av ytterligare lägenheter i centralt läge. 
  
För att möta behovet av fler bostäder och etableringar på landsbygden och i skärgården så tas 
det bland annat fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Tillsammans med det 
bostadsförsörjningsprogram som också är under framtagande och som omfattar stad och 
landsbygd, skapas det möjligheter till attraktivt boende och etableringar både stadsnära, på 
landsbygden och i skärgården.  
 
Vid Karlshamns första Arkitekturvecka satte fokus på utvecklingsområden inom kommunala och 
privata satsningar i bland annat Svängsta, Mörrum och Eriksberg. 
 
Genom att bygga eller planlägga mark som redan varit exploaterad så bidras till målet att ge 
utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap, Stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö 
är bra exempel på pågående planarbeten av mark som redan varit exploaterad.  
 
Karlshamns kommun är enligt Blekingetrafiken den kommun i länet där störst ökning av 
kollektivt resande uppmätts sedan de nya införda busslinjerna. 
 
I förskolan har kartläggning gjorts gällande inomhusmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Förskolorna har även, med hjälp av högskolestuderande, genomlyst utemiljöerna. 
 
Region Blekinge, tillsammans med Karlshamn och övriga blekingekommuner, ansöker om EU-
projektmedel för att stärka kompetensen kring samverkan mellan skola/samhälle och 
utveckling av studie- och yrkesvägledningen i hela regionen. Syftet är att projektet ska leda till 
utveckling av elevers valkompetens och entreprenöriella förmåga. 
 
Utbildningen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska bidra till att alla 
elever utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande. Skolenkäten 
våren 2019 gällande nyfikenhet, självförtroende och ansvar visar på varierande men 
övervägande positiva resultat och resultat i nivå med riket i stort. 
 
Vuxenutbildningen har startat en ny utbildning inom administration i augusti, som ett resultat 
av kartläggning av näringslivets behov av kompetens.  
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Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
Under innevarande år har beslutats om att flytta Solrosens verksamhet till Östralycke samt att 
avveckla Båtsmansgården under 2020. I ett tidigare beslut har Perennagårdens verksamhet 
planerats att flytta till Östralycke. Detta innebär en minskning av särskilda boendeplatser med 
åtta under innevarande år.  
Korttidsverksamheten flyttas under hösten till Solrosens lokaler där även myndighetskontor, 
trygg hemgång m.fl. ska lokaliseras. Detta innebär att tre lokaler lämnas under året, 
Perennagården, Drottninggatan 49 och Persgården.  
 
Sedan revisionsrapporten utkom 2017 gällande myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har 
ett intensivt och långsiktigt utvecklingsarbete pågått som under senaste halvåret har visat sig 
vara framgångsrikt. Trots minskat antal boendeplatser har kön till särskilt boende minskat 
markant i jämförelse med tidigare år. Även behovet av korttidsplatser har minskat i jämförelse 
med tidigare år. Teamarbete, kompetens och tydlig ledning är viktiga komponenter i ett lyckat 
utvecklingsarbete. Trygg hemgång är en faktor i den positiva utvecklingen då övergången från 
sjukhus till hemmet är särskilt sårbar för den äldre.  
 
Från och med september månad sker en successiv överföring av klienter från försörjningsstöd 
och introduktionsverksamheten till arbetsmarknadsenheten. Syftet är att mer aktivt påskynda 
processen från bidragsberoende till egen försörjning. Ett projekt skall startas som riktas mot 
sjukskrivna personer som får försörjningsstöd. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat 
under årets första 8 månader. 
 
De beslut som tagits av nämnden för arbete och välfärd under åren 2017 och 2018 har gett 
effekter. Att genomföra långsiktigt hållbara lösningar är en mycket viktig framgångsfaktor. 
 
Två nya gruppbostäder inom LSS är i drift i september år 2019. Tre gruppbostäder har 
avvecklats och personalbehovsmätningar visar att personalstyrkan minskar med ca 16 
årsarbetare. Ett barnboende öppnas under året, vilket kräver 6,0 årsarbetare.  
 
Placeringar av barn och ungdomar har vänt från en tidigare mycket ofördelaktig utveckling och 
prognosen pekar mot en halvering av fjolårets kostnader. Anledningarna är förändrade rutiner 
innan beslut om placering tas. Satsning på hemmaplanslösningar möjliggör tidigare insatser 
avseende öppenvården för barn och familj.  
 
Satsning på hemmaplanslösningar möjliggör också stödboende för missbrukare på Mariegården. 
 
Såväl levnadsvaneundersökningen som elevenkäten visar att merparten av elever på alla nivåer 
känner sig trygga i sina skolmiljöer. Trygghet och studiero är väsentliga aspekter för att eleverna 
ska lyckas i skolan. Det arbete som görs på varje förskole- och skolenhet när det gäller de 
lagstyrda planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, syftar till att 
skapa en trygg miljö för elever och personal. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också 
väsentligt för att såväl elever som personal ska känna trygghet och trivsel. 
 
Enligt resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att eleverna uppfattar 
skolan som en trygg plats. I enkätresultatet framkommer att ett fåtal elever upplevt sig kränkta, 
av annan elev eller personal. Trots att majoriteten är trygga i skolan och inte utsatts för 
kränkande bemötande fortsätter värdegrundsarbetet i syfte att ge alla elever en trygg skolmiljö 
utan kränkningar.  
 
Under 2019 har arbetet fortsatt med att skapa förutsättningar för Meröppet vid bibliotek i 
Mörrum och Hällaryd.  
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Arbete pågår med olika samarbetspartners för att utveckla former för föreningssamverkan. 
Detta arbete ska resultera i att fler blir delaktiga i föreningslivet och därmed får möjlighet till en 
gemenskap. Ett idrottspolitiskt program ska stötta denna målsättning.  
 
För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det gjorts 
en del insatser i våra parker och strövområden både gällande renhållning och tillgänglighet. 
 
Kommunen har återigen fått en topplacering i rankingen om årets frilutskommun. 
 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Kommunens styrsystem, som KF beslutade om 2014-06-16, har varit under översyn 2018-2019 
och det föreligger en uppdaterad policy för beslut i KF under hösten 2019. Policyn uttrycker 
principer för styrning, ledning, uppföljning och kvalitet i syfte att nå önskvärda resultat för 
berörda målgrupper, dvs de vi är till för samt hur kultur, struktur, organisering och 
processer/arbetssätt förutsätter ett samspel för att nå kvalitet och tillit samt för att säkerställa 
uppdraget.  
 
Arbetet har fortsatt med att skapa hållbart chefs/ledarskap, bland annat gällande tillit i styrning 
och ansvarskultur.  
 
Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till den 
fortsatta trenden med sänkta sjuktal. Dock ses en viss avmattning under de senaste månaderna.  
 
En kvalitetsmanual och riktlinjer för hållbart byggande av byggnader och infrastruktur är under 
framtagande och ligger för beslut under hösten 2019. Detta kommer att underlätta vid 
diskussion med leverantörer i samband med olika etableringsprojekt vilket säkerställer att vi 
bygger hållbart för framtiden. 
 
Kommunen har en fordonspark som drivs fossilfritt till 77%. Andelen ekologiska livsmedel 
ligger på 35%.  
 
Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under perioden haft resultatdialoger 
med nämnder om effektiviseringar, besparingar och anpassningar. 
 
Genom uppdateringen av driftsövervakningssystem så kommer energiåtgången att minska i 
våra lokaler eftersom brister snabbare kan åtgärdas samtidigt som bättre underlag för analys 
och energioptimering kan tas fram.  Detta tillsammans med inventering av våra lokaler kommer 
att ge besparingar, relativt omgående. 
 
Den hårdnande konkurrensen om personal har inneburit en ökad rörlighet i regionen. Arbetet i 
kommunen med att behålla och rekrytera personal har gett resultat, men rörligheten är 
fortfarande kostsam. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och heltidsanställningar har underlättat 
rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är fördelaktiga villkor t ex gällande fritidsstudier  
 
Implementering av det reviderade samverkansavtalet fortskrider under hela 2019. 
 
Förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider, bl a har en ny 
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud tagits fram och ett införande av ett 
digitaliserat stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud samt för rehabiliteringsarbetet är 
på gång. 
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Finansiell analys  
 

 

Översikt över verksamhetens utveckling

mnkr 2019-08-31 2018 2017 2016 2015

Folkmängd* 32 473 32 330 32 200 32 130 31 846
Kommunal skattesats** 21,76 22,21 22,21 22,21 22,21
Verksamhetens intäkter 271 510 521 495 405
Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 291 1 890 1 819 1 751 1 641
Verksamhetens kostnader -1 479 -2 366 -2 220 -2 148 -1 983
Årets resultat 28 -110 27 16 2
Soliditet (%)*** 67 62 66 66 65
Investeringar (netto) 78 150 116 46 102
Självfinansieringsgrad (%)*** -23 63 128 239 95
Långfristig låneskuld 150 155 185 213 243
Antal månadsanställda (1 november) - 3 247 3 203 3 239 3 046

* mätt per 31 jul i  2019
** skatteväxl ing kol lektivtrafik -45 öre.*** Sjä lvfinans ieringsgrad definieras  som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 
med nettoinvesteringar. Nettoinvesteringar definieras  som bruttoinvesteringar med avdrag för de 
investeringsbelopp som finans ierats  med offentl ig bedrag. Sol idi tet definieras  som eget kapi ta l  
dividerat med tota l t kapi ta l .

 
Helårsprognosen för år 2019 indikerar ett ekonomiskt resultat på minus 9 mnkr, vilket 
motsvarar en överskottsgrad på -0,5 % och -0,8 % som genomsnittet för de sista fem åren. Det 
finansiella målet avseende en resultatnivå på i genomsnitt 1 % under en femårsperiod uppnås 
inte. 
 
Det prognostiserade helårsresultatet på minus 9 mnkr, jämfört med budgeterat helårsresultat på 
plus 8 mnkr, beror främst på att nämnderna tillsammans inte klarar budgetramen.  Nämnden för 
Arbete och Välfärd har under året erhållit en utökad budgetram med 23 mnkr. 
 
Skatteintäkterna är periodiserade linjärt och i delårsrapporten ingår 8/12 av prognostiserade 
skatteintäkter enligt SKL:s senaste skatteprognos. Senaste skatteunderlagsprognosen var positiv 
med plus 4,4 mnkr. Positivt finansnetto till följd av lägre upplåningsräntor än budgeterat. 
 
Några faktorer som bidrar till kommunens ekonomiska situation 
Ökade lönekostnader till följd av svårigheter att rekrytera personal påverkar även kommunens 
pensionskostnader då fler kommer över den så kallade brytpunkten. Kostnader ökar avseende 
avgångsvederlag samt rekrytering av chefer. 
 
Interkommunal ersättning (intäkt) minskar, dock minskar de interkommunala kostnaderna i 
ännu större utsträckning.  
 
Lägre hyreskostnader inom Omsorgsverksamheten efter förhandling med fastighetsägaren.  
 
Placeringar genom socialtjänsten. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat. Statsbidraget 
för nyanlända kommer att minska rejält under 2019. 
 
För utförligare kommentarer hänvisas till nämndernas årsprognoser på sidan 16. 
 
Prognosen för 2019 års investeringar beräknas hamna på 216 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än 
budgeterade nivån på 272 mnkr. Detta beror främst på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
VA-verksamheten (vatten och avlopp) är överlåten till Karlshamn Energi Vatten AB som är ett 
helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB per den 1/1 2019. 
 
Skatteväxling av kollektivtrafik med 0,45 kronor fr o m 2019. Tidigare betalades detta via 
verksamhetens kostnader, Kommunstyrelsen. För perioden januari- augusti motsvarar det 21 
mnkr. 
 
Balanskravet 
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv (RUR)för att 
utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det 
möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010 
göra en retroaktiv avsättning. 
 
Den samlade avsättningen år 2019 beräknas uppgå till 125,6 mnkr (= RUR per 31/12-18) under 
förutsättning att Kommunfullmäktige inte beslutar om uttag.   
 
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2019  
 

 

Balanskravsutredning Prognos

mnkr 2018 2017 2016 2019

Skatteintäkter inkl  utjämning, mnkr 1 890 1 819 1 751 1 935

1% av skatteintäkter, utjämning och kommunal  
fas tighetsavgi ft 18,9 18,2 17,5 19,4

Årets  resul tat enl igt resul taträkningen -110,1 26,5 15,9 -9,2
Samtl iga  rea l i sationsvinster -0,5 -1,1 -1,6 -0,1
Real i sationsvinster enl igt undantagsmöjl ighet - - - -
Real i sationsförluster enl igt - - - -
Oreal i serade vinster och förluster i  värdepapper - - - -
Återföring av orea l i serade vinster och förluster i  
värdepapper - - - -
VA verksamhet 0,5 -2,1 -3,3 -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -110,1 23,3 11,0 -9,3Reservering av medel  ti l l  
resul tatutjämningsreserv  - -5,1 - -
Användning av medel  från - - - -

Årets balanskravsresultat -110,1 18,2 11,0 -9,3

Ackumulerad reserv (RUR) 125,6 125,6 120,5 125,6

 
 
Kassalikviditeten uppgick till 174 mnkr per 2019-08-31 vilket ska jämföras med 134 mnkr vid 
motsvarande tidpunkt år 2018.  
 
Pensionshantering 
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelser med totalt 33,8 mnkr inkl 
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen inklusive särskild löneskatt uppgår till ca 635 mnkr per 
2019-08-31 vilket är en minskning med 9 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har en 
pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring. Efter år 1998 tillämpar kommunen 
försäkringslösning för samtliga anställda. Pensionsavsättningen uppgår till ca 11 mnkr 
inklusive särskild löneskatt. Enligt KPAs femårsprognos minskar pensionsskulden fram till 
2023. 
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Borgensåtagandet och låneskuld 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 477 mnkr per 2019-08-31 vilket är en ökning med 
308 mnkr sedan årsskiftet (2 169 mnkr).  Borgensåtagandena är främst hänförbara till kommu-
nens dotterbolag (2 412 mnkr). Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på av 
kommunfullmäktige beviljad borgensram. En översyn av borgensavgifterna pågår.. Hög 
investeringsnivå har bidragit till ökningen av borgensförbindelsen. 
 
Låneskulden är 35 mnkr lägre än vid förra delårsrapporten och 5 mnkr lägre än vid årsskiftet 
och uppgår till 150 mnkr per 2019-08-31. Ett lån, 30 mnkr, har omsatts sedan årsskiftet och 
ersatts med ett lån på 25 mnkr. 
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Driftredovisning periodiserad per 2019-08-31  (mnkr)  
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Intäkter Kostnader Budget Prognos

Nämnder 190831 190831 180831 190831 190831 180831

Kommunful lmäktige 0 0 0 -1 -2 -1 0 0 -2 -2

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

Valnämnd 1 0 1 -2 -1 0 0 -1 -1 -1

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

Kommunstyrelse 244 235 233 -353 -350 -351 10 -3 -174 -170

BUS nämnd 54 44 60 -455 -425 -462 9 -30 -609 -629

Gymnasienämnd 36 39 45 -145 -137 -154 -3 -8 -160 -171

Kulturnämnd 2 1 2 -18 -17 -19 1 -1 -26 -26

Teknik- och fritidsnämnd 47 47 49 -103 -101 -104 0 -2 -82 -82

Teknisk nämnd VA 0 0 61 0 0 -58 0 0 0 0

Byggnadsnämnd 7 5 6 -10 -10 -10 2 0 -7 -5

Omsorgsnämnd 46 43 52 -348 -348 -354 2 0 -458 -457

Nämnd för Arbete och Välfärd 89 58 101 -335 -309 -343 30 -27 -375 -377

Summa nämnder 524 472 609 -1 774 -1 703 -1 858 52 -71 -1 899 -1 924

Finansförvaltning
Pensioner mm 0 53 0 -29 -80 -23 -53 51 -40 -40

Kalkylerade kapitalkostnader 12 73 15 -2 -62 -2 -60 60 16 16

Skatter, generella statsbidrag 1 322 1 303 1 296 -31 -16 -35 19 -15 1 930 1 935

Finansiella intäkter 8 4 9 0 0 0 4 0 6 11

Finansiella kostnader 0 0 0 -1 -2 -3 0 0 -2 -2

Jämförelsestörande poster 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1

Anslag till förfogande 0 0 0 0 -3 -23 0 3 -4 -4

VA-verksamheten 0 0 3 0 0 -2 0 0 0 0

Summa finansförvaltning 1 342 1 433 1 323 -64 -162 -89 -91 98 1 907 1 915
TOTALT 1 866 1 906 1 932 -1 838 -1 865 -1 946 -39 27 8 -9

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser Helår

 
 
Kommentarer till nämndernas årsprognoser  
 
Kommunstyrelse, +4 mnkr 
Ett plus visas på besparingar inom kommunledningsförvaltningen enligt beslut i KSAU § 27 
2019-02-19. Deponier kommer att lämna överskott på grund av processuell hantering 
tillsammans med andra parter. Negativ helårsavvikelse för fackliga förtroendemän.  
 
Fastighetsförvaltningen ger en positiv helårsavvikelse på personalkostnader. Mark- och 
skogsförvaltningen har negativ helårsavvikelse som till största del beror på lägre intäkter för 
markarrende än budgeterat. Serviceverksamheten har positiv avvikelse på personalkostnader 
med anledning av vakanta tjänster. Måltidsverksamheten har beräknad helårsavvikelse på 
livsmedelskostnader på grund av att priserna i nya avtal ökat. Högre intäkter samt lägre 
personalkostnader än budgeterat kompenserar delvis den negativa avvikelsen på livsmedel. 
 
Överförmyndarnämnd, +0,6 mnkr 
Nämndens bedömning är ett överskott på ca 0,6 mnkr för 2019. 
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Revision +/-0 mnkr 
Revisionen har anpassat antalet granskningar under 2019.  
Första året i en ny mandatperiod innebär högre arvodeskostnader på grund av dubbel revision 
under första tertialen. Prognosen för 2019 är ett nollresultat i förhållande till erhållen budget. 
Revisionen har haft höga kostnader för arbete med granskningar av besparingar för budgetår 
2019. 
 
Nämnd för barn, ungdom och skola, -19 mnkr 
I beräknad avvikelse helår ingår effekter av anpassningar och åtgärder. I dokumentet ”Plan för 
budget i balans 2019-2022 BUS” framgår vilka anpassningar och åtgärder som påbörjats och hur 
arbetet fortsätter för att nå en budget i balans. 
 
Resultatet pekar på en avvikelse mot budget med minus 19 mnkr, motsvarande 3,2%. Inför 
budgetåret 2019 planerades för effektiviseringar men trots dessa anpassningar har det varit 
stora utmaningar för att få en budget i balans. Under året har arbetet pågått med att effektivisera 
verksamheten.  
 
Prognosen är försämrad mot föregående uppföljning på grund av: 

 Fler elever i fristående verksamhet än prognosticerat (ca 40 elever) 
 Planerade verksamhetsöverflyttningar (Ire natur- och kulturskola samt IKT-pedagoger 

till Kreativum) har ej genomförts, vilket den förra prognosen utgick från.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar ekonomin är små förskole- och skolenheter som är 
ekonomiskt ineffektiva, placeringar genom socialtjänsten och löneglidning. 
 
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar pågår arbetet med att aktivt söka statsbidrag 
för att säkerställa kvalitet och utveckling i verksamheterna.  
 
Nämndens verksamheter arbetar intensivt med anpassningsåtgärder, ett arbete som tar mycket 
kraft ifrån grunduppdraget. Nämndens bedömning är att det inte går att få en budget i balans vid 
årsslutet. För att nå en framtida budget i balans krävs god planering och långsiktighet. 
 
Gymnasienämnd, -11 mnkr 
Verksamheten har genomfört de av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 
åtgärderna för budget i balans 2019. 
Dessutom pågår aktivt arbete med att söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet och utveckling 
i verksamheterna. Arbetet med effektiviseringar fortsätter för att nå ett bokslut i balans mot 
budget.  
 
Gymnasieskola: 
För gymnasiets ordinarie verksamhet förväntas ingen avvikelse i slutet av året, oaktat den delen 
av effektiviseringskravet som saknar beslutade åtgärder, -5 094 tkr. Resultatet av 
elevantagningen inför höstterminen visar på att intäkter för interkommunal ersättning kommer 
att minska, samtidigt som kostnaderna kommer att minska i större utsträckning.  
 
Vuxenutbildning: 
Prognosen visar på en budget i balans för vuxenutbildningen. Osäkerhetsfaktorer är antalet 
studerande till yrkesutbildning under hösten och medförande medfinansiering.  
 
Utbildning i svenska för invandrare, SFI, ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att 
någon fått rätt till det. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre 
månader. Vuxenutbildningen fick under våren ett besparingskrav som innebär en minskning 
med totalt fyra tjänster från augusti 2019. En konsekvens av besparingen är att två SFI-grupper 
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har avvecklats. Detta har fått till följd att 33 kommuninvånare i augusti inte har kunnat erbjudas 
plats till SFI-studier inom stipulerad tid. 
 
Kulturnämnden, +/-0,1 mnkr 
Prognosen för årsbokslut pekar mot en negativ avvikelse på mindre än 1 % mot nettobudget. 
 
Teknik- och fritidsnämnd +/-0 mnkr  
Nämnden beräknar ingen prognosavvikelse för 2019. 
 
Byggnadsnämnd +1,4 mnkr  
Positiv avvikelse för högre intäkter samt lägre personalkostnader pga långtidssjukskrivningar 
än budgeterat.      
 
Omsorgsnämnd, +1 mnkr 
Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om ca 1 mnkr på helåret. Föregående prognos 
var ca -1 mnkr. Förbättringen avser flera poster till exempel minskade hyror, färre dyra 
bostadsanpassningar och statsbidrag.  
 
En stor del av förbättringen är till följd av den förhandling som har skett mellan kommun och 
fastighetsägare när det gäller hyror av de ombyggda och tillbyggda boendena Ekegården och 
Östralycke, som har lett till minskade hyror på helår med ca 6,3 mnkr jämfört med budget. 
 
Aktivt arbete pågår med personalkostnaderna som utgör den största posten i budgeten och 
anpassningar för att nå en budget i balans. För att möta förändringar arbetas det aktivt med 
budget och sjuktal samt fokuseras på kärnuppdraget för att möta förändringar.  
 
Budgetförutsättningarna kräver förändringar i form av förändrade arbetssätt och annan 
schemaplanering, vilket är ett systematiskt och långsiktigt arbete. Under året har omsättningen 
av chefer varit låg, förutom inom hemtjänsten, vilket är en nyckelfaktor för att verksamheten 
skall kunna styras effektivt samt ha en sund ekonomisk hushållning. 
 
Nämnd för arbete och välfärd, -2 mnkr 
Kommunfullmäktige har 190617 § 144 beslutat ge nämnden för arbete och välfärd ett 
budgettillskott med 23 mnkr, vilket möjliggör ett ekonomiskt resultat i balans. 
 
LSS –Tre boenden har stängt och två nya boenden har öppnats. Den fulla effekten av denna 
åtgärd uppnås först år 2020.  
 
Socialpsykiatrin har ett underskott pga ökad bemanning på gruppboenden samt ökad kostnad 
för en extern placering. 
 
Insatser för vuxna –Under perioden januari till augusti har det avvecklats sju placeringar 
avseende Våld i nära relationer och sju nya placeringar har tillkommit. Nyplaceringarna har 
placerats till en lägre kostnad. Inom våld i nära relationer kan kommunen återsöka vissa 
kostnader för vissa placeringar hos Migrationsverket. 
 
Barn och familj –Den totala kostnaden för Barn och familj har prognosticerats med -19,6 mnkr. 
Det är ett förbättrat resultat i jämförelse med år 2018 med 22 mnkr.  
 
Försörjningsstöd har ett prognosticerat underskott med -4,9 mnkr. Under hela perioden har 
antalet hushåll med försörjningsstöd ökat. En tendens som syns i hela landet. Inom 
försörjningsstöd/introduktion och arbetsmarknadsenheten pågår ett förbättringsarbete som 
syftar till att minska andelen hushåll med försörjningsstöd och öka andelen med egen 
försörjning. 

25



20 

 
Arbetsmarknad har ett fortsatt stabilt mindre överskott. 
 
Introduktion – En stor minskning av statsbidraget för nyanlända sker under år 2019.  
 
Finansförvaltning, +8,5 mnkr  
Bättre utfall för skatter jämfört med budget enligt SKL:s prognos 2019-08-22. Plus på 
finansnetto på grund av lägre upplåningsräntor än budgeterat. Nedskrivning av Hällaryd 1:60 
enligt beslut om rivning i KS § 288 2018-12-04. Uppskattat utfall för löneökningar är 3,1 % exkl 
vårdförbundet i jämförelse med justerad budget på 3,0 %. 23 mnkr har omfördelats från 
finansförvaltningen till Nämnden för arbete och välfärd enligt beslut i KF § 144 2019-06-17.   
 
Investeringsredovisning  
 
Sammanställningen visar för varje nämnd 
 nettoinvestering enligt redovisningen per 2019-08-31 
 beräknad nettoinvestering per 2019-12-31 (hela året) 
 budgeterad nettoinvestering för hela året 
 prognos avvikelse per 2019-12-31 
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 216 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än budgeterat. Detta 
beror främst på tidsförskjutningar i stora projekt. 
 

 

mnkr DELÅR HELÅR
Utfall Prognos Budget Prognos

Nämnder 190831 2019 2019 avvikelse

Kommunstyrelse -59 -180 -237 57
BUS nämnd -3 -4 -4 0
Gymnasienämnd -2 -5 -5 0
Kulturnämnd 0 -1 -1 0
Teknik- och fritidsnämnd -12 -18 -18 0
Omsorgsnämnd -2 -5 -4 -1
Nämnd för Arbete och Välfärd -1 -4 -4 0
TOTALT -78 -216 -272 56
 
Kommentarer till större avvikelser investeringsprojekt 
 
Kommunstyrelse, +57 mnkr 
 
Projekt > 7 mnkr, +51 mnkr 
ÅVC Munkahus: Fler inventeringar behöver göras innan bygglov kan sökas. När bygglovet 
lämnas in är risken för överklagande överhängande, vilket medför osäkerhet i tidplan.  
 
GC väg Verkerum/Stilleryd: Inga kostnader under 2019, trafikverket kommer att fakturera 
under 2020.  
 
Svängstabadet: Det finns inga politiska beslut avseende Svängstabadet 2019. Projektet har 
medfört vissa utredningskostnader.  
 
Järnvägsanläggning Stilleryd: Funktionsutredning görs tillsammans med Trafikverket under 
2020. Inlösen av fastighet Karlshamn 7:11 (Stena) kan tidigast ske 2020. Ombyggnad av 
Östersjövägen blir aktuell efter funktionsutredningen.  
 
Stilleryd industriområde: Ändringar i befintlig detaljplan har dragit ut på tiden, vilket medför 
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att exploateringen av Kapten Holm II och Atlantvägen skjuts framåt.  
 
Stora våtmarken Åryd: Avseende utbyggnad av stora våtmarken i Åryd så har delutbetalning av 
bidrag skett från Länsstyrelsen. Kostnader under året avser främst förskottsbetalning av 
markköp. Prognosen är att återstående budget kommer att upparbetas under 2020-2021.  
 
Restaurang Östralycke: I byggnationen av nya restaurangen på Östralycke läggs mer 
köksinventarier in i KABO:s byggprojekt än beräknat. Därmed behövs inte hela budgeten för att 
utrusta köket.  
 
Projekt < 7 mnkr, +6 mnkr 
Svängsta förskola kök: Projektering och upphandling med beräknad byggstart i januari 2020.  
 
IT-stöd styrprocess: Upphandling av IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsuppföljning 
förskjuts till senare delen av 2019 alternativt början av 2020. 
 
 
Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB  
 
Långfristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr. 
 

 

Resultat efter finansiella poster Utfall Utfall Prognos
Mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2019

Stadsvapnet i  Karlshamn AB -6 -6 -8
Karlshamns Energi AB (koncern) 17 11 12
Karlshamnsbostäder AB 22 29 38
Karlshamns Hamn AB (koncern) 48 17 45
Karlshamnsfastigheter AB -3 -2 -4
Kreativum i Blekinge AB -7 -1 -8
Totalt 71 48 74
Koncernen - resultat efter finansiella poster 71 48 74
 
 
Kommentarer till bolagens prognoser  
 
Karlshamns Hamn AB – Nordstream-projektets största del är nu avklarat därmed har den 
största delen av intäkterna och vinsterna januari-augusti kommit in. Nu kommer betydligt 
mindre intäkter att genereras. Stora återställningskostnader andra halvåret, där kajer och vägar 
har slitits oerhört av den mycket tunga och höga belastningen. Vinstnivån kommer därmed att 
stoppas upp. Totalt uppvisas en mycket bra vinst och budget kommer att överträffas. 
 
Ett nytt lån har tecknats om i september, planerade tidigare att amortera bort det. 
 
Karlshamn Energi koncernen redovisar ett starkt resultat hittills i år tack vare bättre resultat 
inom samtliga affärsområden.  
Affärsområde Värme har haft lägre volymer och intäkter pga. den milda vintern, vilket har 
kompenserats ekonomiskt av hög leverans från Södra Cell. Affärsområde Vatten inkluderas från 
2019 inom Karlshamn Energi och har i perioden ett positivt resultat på 1,7 mnkr, vilket bedöms 
utjämnas under året till ett 0-resultat. Helårsprognosen visar ett resultat i nivå med budget: 11 
mnkr inkl. nedskrivning av fiber till landsbygden.  
Investeringar uppgår till 69 mnkr vilket är högre än föregående år pga. inkluderingen av Vatten.  
För helår prognostiseras något högre än budget pga. periodiseringar mellan åren (bredband). 
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Karlshamnsbostäder AB - Trots lägre intäkter nås resultatmålet, vilket beror på lägre 
räntekostnader än budgeterat. De lägre intäkterna beror på lägre hyra för Östralycke än budget. 
(Att hyran blir lägre beror på att investeringskostnaden blir lägre än beräknat). Trots ökade 
kostnader för vatten- och brandskador klaras kostnadssidan. Detta beror på att avskrivningarna 
blivit lägre än budget. 
 
Karlshamnsfastigheter AB - Kraftigt ökade hyresintäkter 2019 i flera fastigheter samt en 
ökning av städ- och energiavgifter som halkat efter. 
Omsättning av gamla lån och upptagning av nya lån för Etapp 5 har blivit billigare än budgeterat. 
Kraftigt ökade kostnader på grund av direkt kostnadsföring av marknadsföringskostnaderna för 
Etapp 5. 
Underhållsbudgeten för 2019 ligger på 3,1 mnkr och ännu ligger vi inom ramen för denna. 
Omsättning av gamla lån och upptagning av nya lån för Etapp 5 har blivit billigare än vad som 
var budgeterat. 
Planerade investeringar för Etapp 5 på 40 miljoner för 2019. Hittills har 32 miljoner av dessa 
använts. 
 
Kreativum i Blekinge AB  
Budgeterad intäkt för Karlshamns kommuns avtal omfattande 2,3 mnkr är i dagsläget borttagen 
från prognos. 
Statligt stöd från Skolverket blev 125 tkr mindre än budgeterat.  
Försäljning i café har prognosticerats till 325 tkr lägre än budgeterat på grund av nedsatt 
kapacitet till följd av ej fungerande utrustning.  
På grund av sjukskrivningar bland pedagogisk personal har följande tagits i beaktande i 
prognosen: 
Projektutveckling har inte Kunnat genomföras som planerat, prognosen innebär 600 tkr lägre 
projektintäkter för året. Intäkter för fortbildningar till lärare och pedagoger prognosticeras till 
235 tkr lägre än budgeterat. 
 
Budgeterat underskott för året var -6,1 mnkr. Utan justeringar på kostnadssidan skulle 
underskottet vara -9,7 mnkr. Med justeringar är prognosticerat underskott -8,3 mnkr. 
Följande justeringar i verksamhet har tagits i beaktande i prognosen: 

 Lägre underhållskostnader omfattande 800 tkr. 
 Lägre varuinköp i café omfattande 200 tkr. 
 Lägre marknadsföringskostnader, lägre inköp till utställningsstationer, lägre kostnad för 

förbrukningsinventarier mm. uppgår sammantaget till 383 tkr.  
 Sammantaget 1 383 tkr lägre kostnader än budget än så länge. Sjukskrivningarna medför 

en effekt på personalkostnaderna, dock är det för tidigt att lämna en tillförlitlig prognos.   
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Bolagens bedömning av måluppfyllelse och deras arbete med att 
uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål  
 
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

 
Karlshamnsfastigheter AB:  
Bolaget har ambitionen att verka ekonomiskt-, socialekonomiskt- och ekologiskt inom 
Karlshamns kommun vad gäller fastighetsförvaltning och nybyggnation samt genom 
deltagande i olika näringslivsprojekt.  
Vi har en hög prioritering på energieffektivisering och strävar efter att varje fastighet har den 
mest energieffektiva lösningen till nytta för hyresgästen och oss själva. Alla våra fastigheter 
är anslutna till fjärrvärme. Genom att fortsätta att köpa miljövänlig el, fjärrvärme och fjärrkyla 
minskas koldioxidutsläppen. 
 
Karlshamnsbostäder AB:  
Bolagets mål Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Vinst före skatt 38,5 mkr 40 mkr >100% Helt 
Soliditet 17% 19% >100% Helt 
Uthyrningsgrad >99% 99,2% >100% Helt 
25 nya bostäder 25 100% Helt 
1 bosocial investering om 800 000 kr 0% 0% Ej uppfyllt  
Minst 1 fastighetsköp 1 fast.köp 100% Helt 
Boendeplan för äldre Ja 90% Delvis 

 
Karlshamn Energi med dotterbolag:  
Karlshamn Energi bidrar till att nå kommunens mål att alla permanentboende ska ha möjlighet 
att anslutas till bredband. 
 
Karlshamns Hamn AB:  
Tillse att hamnen utvecklas genom en långsiktig tillväxt med bra miljöhänsyn för invånarnas 
bästa i balans med företagets lönsamhet. 
 
Kreativum i Blekinge AB: 
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta 
kompetensbehovet i regionen samt för att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle 
avseende sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. 
 
Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering, det inkluderar 
såväl aktiviteter riktade till elever som lärare. I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi 
arbetar också för att synliggöra vad utbildningarna leder till i samverkan med företag och 
organisationer.  
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna. Kreativum utgör ett attraktivt 
besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.  
 
 
Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Karlshamnsfastigheter AB:  
Vi förvaltar, bygger nytt och utvecklar området NetPort Science Park för att området ska kunna 
bidra med kreativa lokaler till eftergymnasiala utbildningar 
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Karlshamnsbostäder AB:  
Bolagets mål Utfall indikator Status 

indikator 
Boskola för alla nyinflyttade 100% Helt 
Språkskolor ute på områdena 100% Helt 
Utbildning 25 000 kr/anställd 100% Helt 
Kunskap genom styrelsearbete 80% Delvis 
5 förbättringar inom LEAN 80% Delvis 
Nya nätverk 100% Helt 

 
Karlshamns Hamn AB:  
bredda kunskapen om hamnen till invånare och kunder, som är till gagn för hamnens utveckling. 
Kreativum i Blekinge AB: 
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik. Det 
innebär ett målinriktat arbete med såväl genus som nyanlända, och genom att medvetet visa på 
möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. Kreativum arbetar 
också inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens enheter, bland annat 
”Ingenjörsspåret” samt ”Språkstödjare”. Under perioden har Kreativum påbörjat flera aktiviteter 
riktade mot äldre åldrar än bolaget traditionellt sett arbetat mot. Detta inkluderar bland annat 
aktiviteter gentemot pensionärer. 
 
 
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

 
Karlshamnsfastigheter AB: 
Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.  
I flera av fastigheterna hyrs lokaler ut till restauranger öppna för allmänheten vilket ökar 
tillgängligheten i områdena samt möjliggör att driva företag. 
Vi skall vara den självklara samarbetsparten för hyresgäster som har behov av 
verksamhetslokaler i Karlshamns kommun.  
 
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom 
att ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels genom att 
försöka få utökad leverans från Södra Cell.  
 
Karlshamns Hamn AB:  
Entreprenörskap är inbyggt i verksamheten – inget är omöjligt 
 
Karlshamnsbostäder AB:  
Bolagets mål Bolagets indikatorer Utfall 

indikator 
Status 
indikator 

KABO är ett miljödiplomerat företag  100% Helt 
KABO är med i SABO:s klimatinitiativ  100% Helt 
EPC-projektet ska spara 17% energi Pågår till 2020, avstämning 

halvtid 
100% Helt 

Planerat underhåll > branschsnittet  110% Helt 
LOU-regler ska följas  100% Helt 
Relationsbyggande med 
entreprenörerna 

 100% Helt 

Särskild enhet för bosociala frågor  100% Helt 
 
Kreativum i Blekinge AB: 
Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder att vi 
vill stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
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idéer och lösa problem. Vi vill alltså stärka en del av besökarnas grundläggande potential till 
inflytande, delaktighet och möjligheter.  
 
 
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Karlshamnsbostäder AB:  
En låg omflyttning skapar trygghetskänsla då man har koll på sina grannar. 
En trygg och nöjd personal har låg sjukfrånvaro. 
Bosociala projekt, såsom odlingsbäddar, solrum, kaffekorgsaktiviteter, boskolor mm skapar 
gemenskap som är en grundförutsättning för trygghetskänsla. 
Störande element kontaktas omgående genom personliga möten där målet är att vidta rättelse 
för att undvika avhysning. Inga avhysningar så här långt. 
Boendestandard och service ligger på > 83% ”Nöjda respektive Mycket Nöjda”. 
Äldres boende med avseende på tillgänglighet och sociala rättigheter ligger högt på 
dagordningen, varför vi har ett djupgående samarbete med Lunds Universitet i dessa frågor. 
 
Kreativum i Blekinge AB: 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna. Kreativum utgör ett attraktivt 
besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.  
 
Karlshamns Hamn AB: 
Bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningarna och kraven samt har skrivit ett 
avtal med Stöd från Securitas för att klara detta.  
 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
 
Karlshamnsbostäder AB:  
Vinster och besparingsbeting har överträffats de senaste tre åren. Särskild ”innovationspott” 
finns avsatt i budgeten.  
 
Karlshamns Hamn AB: 
Effektivitet är en av hamnens viktigaste funktioner. 
 
Kreativum i Blekinge AB: 
Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för alla. Vi kompletterar 
utbudet av fritidsaktiviteter. Våra fritidskurser startades då vi hade föräldrar som uttryckte 
starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter. Genom en bred samverkan med företagen ökar 
vi Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i regionen. 
 
Omvärldsanalys och utmaningar för de kommunala bolagen  
 
Karlshamnsbostäder AB:  
För KABO är Affärsmässighet ledstjärnan. 
VD har meddelat en pensionsavgång i förtid.  
Marknaden/efterfrågan har blivit svårbedömd. Den lugna och jämna nybyggnation vi har 
beslutat om minskar riskerna för vakanser. 
Handelskrig och Brexit påskyndar en lågkonjuktur. 
 
 
 
 

31



26 

Karlshamnsfastigheter AB: 
Ändrade ränteavdragsbegränsningar påverkar bolaget negativt och är betydande. 
Direkt kostnadsföring av marknadsföringstjänster gällande etapp 5, tidigare felaktigt redovisat 
som en del av byggprojektet, med konsekvens av kraftigt ökade kostnader på driften. 
Utredningen av momsfrågan för fastigheten Emigranten 1 pågår. Vi kommer inte att bli frivilligt 
skattskyldiga för hela ytan vilket vi är i övriga fastigheter. 
 
Karlshamn Energi AB: 
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en 
utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. 
 
Karlshamns Hamn AB: 
Årets affärsplan är uppdelad på 2 delar. Första halvåret var att dubbla antalet anställda och 
volym och samtidigt ta hand om servicen för alla andra kunder så vi har något att leva av i 
framtiden efter att projektet är slut. Det har vi lyckats med till fullo samtidigt som vi fick 
komplikationer med strejker. Vi lyckades med en mycket nära kundkontakt bygga en än starkare 
kundrelation med ökat förtroende. 
Del 2 är den del som vi nu ska påbörja när vi har resurser över efter den kraftiga volymökningen 
första halvåret. Nu börjar arbetet med effektivisering, processutveckling och 
organisationsutveckling. Det arbetet kommer att påbörjas Q3 
 
Kreativum i Blekinge AB: 
Avtal med och intäkt från Karlshamns kommun, omfattande 2,3 miljoner saknas i dagsläget. 
Detta medför en lägre prognosticerad total intäkt för bolaget. 
 
De kommunala bolagens framgångar 
 
Karlshamnsfastigheter AB: 
Processen av etapp 5 och den verkliga byggstarten. Pålningsarbetet är genomfört och det har 
gått enligt plan. Den upphandlade kostnaden var lägre än budgeterat. 
Strategiskt ingångna hyresavtal i övriga fastigheter som bör gynna fyllnaden av etapp 5 samt en 
god dialog med ett flertal potentiella hyresgäster. 
Fyllnadsgraden i fastigheterna är 97 % varav Halda UC har 88 %. 
 
Karlshamn Energi AB: 
KEAB redovisar resultat efter finansiellt netto på 16,6 mnkr vilket överträffar föregående år med 
5,5 mnkr. Resultatförbättringen består främst förbättrat resultat inom bredband och ökat 
täckningsbidrag från fjärrvärmen, vilket är mycket positivt.  
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden; bland annat så färdigställs ett antal 
bredbandsprojekt under året, reinvesteringstakten har ökat inom Elnät och flera 
förbättringsprojekt har påbörjats inom Vatten. Inom Värme har vi installerat en ny panna 
baserad på bioolja. Vi har också fått beslut avseende förhandsregleringen inom Elnät vilket 
ligger i linje med våra förväntningar, även om myndigheten har utgått från ett väsentligt lägre 
avkastningskrav än i föregående period.  
KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och 
privatpersoner, vilket är ett område som växer snabbt 
 
Karlshamns Hamn AB: 
Nordstream Projektet drevs till vår kunds fulla tillfredsställelse. 
Inga andra kunder drabbades servicemässigt av vår höga beläggning. 
Vi slår omsättnings- och vinstrekord. 
 
Kreativum i Blekinge AB: 
De bästa besökssiffrorna på fyra år.  
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning 

 

Utfall Utfall Prognos Budget

Mnkr Not 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019

Verksamhetens intäkter 2,4 524 611 804 788
Verksamhetens kostnader 3,4 -1 732 -1 821 -2 666 -2 625
Avskrivningar -61 -67 -91 -90
Verksamhetens nettokostnad -1 269 -1 277 -1 953 -1 927

Skatteintäkter 999 985 1 497 1 493
Generella statsbidrag och utjämning 292 276 438 438
Verksamhetens resultat 22 -16 -18 4

Finansiella intäkter 8 6 11 6
Finansiella kostnader -2 -5 -2 -2
Resultat efter finansiella poster 28 -15 -9 8

Extraordinära poster 0 0 0 0

Periodens resultat 28 -15 -9 8

Kassaflöde 

 

Utfall Utfall
Mnkr Not 2019-08-31 2018-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 28 -15
Justering för ej l ikviditetspåverkande poster
 - Avskrivningar 5 61 67
 - Förändring avsättningar -5 -
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 84 52
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 4 32
Ökning/minskning av korttfristiga skulder -106 -52
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 32

Investeringsverksamheten
Investering i  materiella anläggningstil lgångar -78 -64
Försäljning av materiella anläggningstil lgångar 62 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 -64

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 150 0
Amortering av långfristiga skulder -30 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 0

Årets kassaflöde 86 -32
Likvida medel vid årets början 88 166
Likvida medel vid periodens slut 174 134
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Balansräkning 

2019-08-31 2018-12-31

Mnkr Not

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 904 1 130
Maskiner och inventarier 5 110 141
Pågående investeringar 5 78 0
Finansiella anläggningstil lgångar 6 178 179
Summa anläggningstillgångar 1 270 1 450

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 1 0
Kortfristiga fordringar 141 146
Kassa och bank 174 88
Summa omsättningstillgångar 316 234

Summa tillgångar 1 586 1 684

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Årets resultat 28 -110
Resultatutjämningsreserv 126 126
Övrigt eget kapital 916 1 026
Summa eget kapital 1 070 1 042

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och l iknande förpliktelser 15 11
Övriga avsättningar 0 9
Summa avsättningar 15 20

Skulder
Långfristiga skulder 7 150 164
Kortfristiga skulder 351 458
Summa skulder 501 622

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 586 1 684

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna 8 635 644
Borgen- och övriga ansvarsförbindelser 8 2 477 2 169
Summa panter och ansvarsförbindelser 3 112 2 813
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NOTER 

NOT 1 Redovisningsprinciper 
För tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2018 sidan 91-92. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med årsredovisningen för 2018. 

 

NOT 2
Verksamhetens intäkter 2019-08-31 2018-08-31
Försäljning av varor och tjänster 28 21
Taxor och avgifter 41 79
Hyror och arenden 30 28
Bidrag 142 169
Försäljning verksamhet 30 29
M anuella periodiseringar 0 24
Övriga intäkter 0 2

Summa externa intäkter 271 352
Interna intäkter 253 259

Summa intäkter 524 611

NOT 3
Verksamhetens kostnader 2019-08-31 2018-08-31
Personalkostnader -1 010 -1 029
Pensionsutbetalningar enl KPA -20 -18
Eget aktiverat arbete 6 9
Lämnade bidrag -45 -59
Köp av huvudverksamhet -162 -168
Lokal-, markhyror och leasing -64 -61
Fastighets- och entreprenadkostnader -19 -21
Bränsle, energi o  vatten -29 -24
Förbrukningsinventarier och material -48 -52
Transporter och resor -16 -14
Övriga främmande tjänster -40 -34
Försäkring- och riskkostnader -4 -4
M anuella periodiseringar exkl personal 0 -44
Övriga kostnader -28 -43

Summa externa kostnader -1 479 -1 562
Interna kostnader -253 -259

Summa kostnader -1 732 -1 821

NOT 4
Jämförelsestörande poster 2019-08-31 2018-08-31
Hänförligt till VA verksamheten*
 - Verksamhetens intäkter - 62
 - Verksamhetens kostnader - -48
 - Avskrivningar - -8
 - Finansiella intäkter - 2
 - Finansiella kostnader - -5
Reavinst vid avytting av anläggningstillgång - 1

Summa jämförelsestörande poster 0 4

NOT 5
Materiella anläggningstillgångar 2019-08-31 2018-12-31
Ingående redovisat värde 1 271 1 251
Inköp 78 150
Försäljningar/utrangeringar -196 -18
Omklassificeringar - -1
Årets avskrivningar -60 -100
Årets nedskrivningar -1 -11

Utgående redovisat värde 1 092 1 271

NOT 6
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08-31 2018-12-31
Aktier i koncernföretag 162 162
Övriga aktier och andelar;
 - Kommuninvest Ekonomisk förening 2 2
 - Övriga aktier och andelar 2 2
Kommuninvest förlagslån 5 5
Övriga långfristiga fordringar 7 8

Summa fin. anläggningstillgångar 178 179

 * VA verksamheten är överlåten till Karlshamn Energi Vatten AB fr o  

 

NOT 7
Långfristiga skulder 2019-08-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 150 155
Investeringsfond VA - 9
Övriga långfristiga skulder - -

Summa långfristiga skulder 150 164

Genomsnittlig räntebindningstid 5,02 0,02
Genomsnittlig låneränta (procent) 0,89 2,05

Låneskuldens förfallostruktur 2019-08-31 2018-12-31

Lån som förfaller inom;
1 år - 155
2-5 år 100 -
5-10 år 50 -

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr 150 155

NOT 8
Ansvarsförbindelser pension 2019-08-31 2018-12-31
Ingående ansvarsförbindelser inklusive 
löneskatt 644 663
  Ränte- och basbeloppsuppräkning - 14
  Årets utbetalning -7 -32
  Övrig post - 3
  Förändring av löneskatt -2 -4

Utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inkl löneskatt 635 644

Borgens- och andra 
ansvarsförbindelser 2019-08-31 2018-12-31
Borgen för helägda koncernbolag;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286
 - Karlshamnsbostäder AB, borgen 1 055 976
 - Karlshamns Energi AB (koncernen) 456 258
 - Karlshamns Hamn AB (koncernen) 333 333
 - Karlshamnsfastigheter AB 282 252

Summa borgen för helägda 2 412 2 105
Borgen för Västblekinge M iljö  AB 41 40
Kommunalt förlustansvar egna hem - -
Borgen för NetPort Science Park AB 24 24Utgående ansvarsförbindelse för 
borgen- och andra 
ansvarsförbindelser 2 477 2 169

 
Karlshamns Kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (KI) samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner och 
regioner som per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i KI. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns Kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-
06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
457 518 224 647 kr och totala tillgångar till 455 142 673 043 kr. 
Karlshamns Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
2 665 778 948 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
2 666 884 446 kr. 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: AV-nämnden  
Nämndsordförande: Ulla Sandgren  
Förvaltning: Arbete och välfärd 
Förvaltningschef: Thomas Svensson 
Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Arbete och välfärd 
Namnet på ansvarig chef: Thomas Svensson  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Arbetsmarknad 
 Försörjningsstöd 
 Introduktionsverksamhet 
 Individ och familjeomsorg 
 LSS-verksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

Flera förbättringsarbeten pågår när det gäller nämndens två mål som kopplas till kommunfullmäktiges mål att Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle. Det är för tidigt att dra några slutsatser om måluppfyllelse. När det gäller kommunfullmäktiges mål om kunskap och 
bildning så har nämnden inte några mål inom detta område. Nämndens mål att uppnå varaktigt arbete för personer inom försörjningsstöd är 
viktigt. När det gäller kvalitetsmålen så är det för tidigt att ge en bild av måluppfyllelse. Nämnden har vänt en mycket ofördelaktig utveckling när 
det gäller placeringar av barn och ungdomar. Prognosen pekar mot en halvering av fjolårets kostnader. LSS-verksamheten är i balans och visar 
i prognosen på ett överskott. Omstruktureringen av LSS-boendena kommer att på sikt ytterligare minska nämndens kostnader för LSS.. 
Nämndens verksamheteter har tagit steg mot att uppnå målet kostnadseffektiva verksamheter. Från och med september månad sker en 
successiv överföring av klienter från försörjningsstöd och introduktionsverksamheten till arbetsmarknadsenheten. Syftet är att mer aktivt 
påskynda processen från bidragsberoende till egen försörjning. Ett projekt skall startas som riktas mot sjukskrivna personer som får 
försörjningsstöd 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Karlshamn 

Andelen barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa skall årligen minska 

10% Har ökat Ej uppfyllt  

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska  

10% Har minskat jan-
augusti med 13% 

Helt 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Nden 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden har inte något mål om 
erbjudande av kunskap och bildning 

Skriv vilka insatser som din verksamhet har för 
att nå nämndens mål. 

   

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
FF 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Alla personer som har 
försörjningsstöd och som står till 
arbetsmarknadens förfogande skall 
ha ett varaktigt arbete 

Antalet hushåll som får försörjningsstöd 
skall årligen minska    
 
 
 
 
Andel i arbete eller studier ett år efter 
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten 
 

10 % 
 
 
 
 
 
 
50 % 

Antalet hushåll med 
försörjningsstöd har 
ökat under 
perioden januari till 
och med augusti 
 
 
Har ej mätts 

Ej uppfyllt  

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 

39



 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad kvalitet i nämndens insatser, 
med kvalitet avses: 
-ökad nöjdhet med insatser 

Andel upplevd nöjdhet hos brukarna 95 % Mäts under hösten Välj status 

-Ökad trygghet hos brukarna Andel upplevd trygghet hos brukarna 90 % Mäts under hösten Välj status 
-Ökad delaktighet för brukarna  Andel upplevd delaktighet hos brukarna 90 % Mäts under hösten Välj status 
-Ökat respektfullt bemötande Andel upplevd respektfullt bemötande 95 % Mäts under hösten Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

-Nämndens kostnader per brukare 
inom LSS-verksamheten skall årligen 
minska. Nämndens kostnader för 
försörjningsstöd skall årligen minska. 
Nämndens kostnader för externa 
missbruksplaceringar skall årligen 
minska Antalet placeringsdygn på 
externa behandlingshem och  för 
vuxna missbrukare skall årligen 
minska Nämndens kostnader för 
placerade barn i extern regi skall 
årligen minska Antalet 

 
Se 
verksamhetsplan 
2019 
 
 
 
 
 
 

KPB har ökat mellan åren 
2017-2018 
 
Försörjningsstödskostnaden 
har ökat under perioden. 
Missbruksplaceringar är 
konstant under året (7) 
 
Kostnaden för placerade 
barn har halverats hittills 
under år 2019 
 
Antalet placeringar i externa 
familjehem och 

Delvis 
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placeringsdygn på externa HVB-hem 
och konsulentstödda familjehem skall 
årligen minska.  

konsulentstödda familjehem 
har marginellt minskat 

Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheten skall 
årligen minska  

Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

Sjukfrånvaron har inte 
minskat 

Ej uppfyllt  

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet      Hänvisning till 
Kommunstyrelsen 
indikatorer 

 Välj status 

 
2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Revisorerna har rekommenderat nämnden för arbete och välfärd att förfina nyckeltal för verksamheten, framför allt avseende 
de verksamheter vars resultat som har stora avvikelser från budget. Sådana nyckeltal har tagits fram och redovisats för 
nämnden. Det sker en kontinuerlig utveckling av nya nyckeltal. I likhet med de flesta andra kommunerna har kostnaden för 
försörjningsstödet ökat, vilket kan bero på minskade insatser från Arbetsförmedlingen har minskat eller upphört. Till exempel 
extratjänsterna. Analyser pågår. En ny verksamhetschefstjänst har inrättats och i början av juni tillträdde verksamhetschefen. 
Under hösten skall ett omfattande arbete starta som omfattar följande åtgärder: 

-Skapa en effektiv organisation för de tre enheterna försörjningsstöd, introduktion och arbetsmarknad 
-Flytta fokus från bidrag till arbete 
-Skärpta krav att följa planeringen mot egen försörjning 
-Direkt involvera nyanlända i arbetsmarknadsenheter under etableringsersättningsperioden 
-Kartläggning av personer som har etableringsersättning och när de gör över till försörjningsstöd 
-Kontinuerliga uppföljningar av de individuella planerna för att säkerställa att det sker en utveckling från bidrag till 
arbete. 
-Ta fram en plan för kommunens integrationsarbete med tydliga mål. 
- Det skall finnas en individuell åtgärdsplan för samtliga nyanlända som beskriver hur personen skall få egen 
försörjning, till exempel arbetsmarknadsåtgärder i form av praktik och utbildning 
 
Ovan ställda krav skall redovisas kontinuerligt under hösten och kommunens plan för integrationsarbetet skall 
redovisas på nämndens decembersammanträde. 
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Kommunfullmäktige har beslutat ge nämnden för arbete och välfärd ett budgettillskott med 23 mnkr, vilket möjliggör ett 
ekonomiskt resultat i balans. 
 
Den stora utmaningen är att få processerna från bidrag till arbete och egen försörjning. Det innebär ett förändrat synsätt vilket 
av erfarenhet från andra kommuner kan skapa en oro hos personal. En annan utmaning är att snabbare etablera och 
integrera nyanlända i kommunen 
 
Försörjningsstödskostnaderna ökar i övriga kommuner, likaså kostnaderna för våld i nära relationer. 
 
Förutom ökningen av försörjningsstödet  (5 mnkr) har det skett en volymökning när det gäller placeringar av barn. Ett fåtal 
familjer har lett till ökade kostnader med 4,5 mnkr. Kostnaderna för placeringar skulle alltså vara ytterligare 4,5 mnkr lägre om 
inte volymökningen skedde. Statsbidragen för introduktionsenheten har minskat med ca 6 mnkr. Det beror på betydligt färre 
antal nyanlända. Kostnaderna för introduktionsenheten påverkas inte i samma omfattning utan är kvar på samma nivå. 
 
Inom LSS finns också volymökningar som uppstått under året. Ett boende för barn måste starta under året, vilket kommer att 
kräva ytterligare 6 årsarbetare.  
Under våren år 2019 har en administrativ enhet skapats som syftar till att skapa ordning och reda i förvaltningen. Enheten har kartlagt 
processer för att öka effektiviteten, Förvaltningens rutiner granskas successivt. En annan viktig uppgift är att arbeta med avvikelser och 
verksamhetskontroll. Administration har strukturerats .Receptionen har öppnats för att skapa säkerhet för personalen samt förenklat 
vägen in för besökare. Åtgärden har uppskattats av besökarna.  
 
 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
D 
D 

 

42



De beslut som tagits av nämnden för arbete och välfärd under åren 2017 och 2018 har gett effekter. LSS-verksamheten prognosticeras gå mot 
ett överskott under år 2019. Det finns olika anledningar till detta. Antalet ärenden inom personlig assistans har minskat. Genomlysningar av 
verksamheten har skett, bland annat möjligheten att ta ut raster istället för övertidsuttag. Insatsen ledsagning och avlösning har förändrats och 
beslut har ändrats. Ett personalbemanningssystem har tagits fram för att säkerställa att det är rätt personalbemanning i verksamheterna, med 
mera. Budgetbalans är enligt prognosen är uppnått och visar ett överskott med ca 2,0 mnkr. Resultatet är ca 9 mnkr bättre än under år 2018. 
Det sker innan effekterna av omstruktureringen av gruppbostäderna har gett ett positivt resultat. Två nya gruppbostäder är i drift i september år 
2019. Tre gruppbostäder har avvecklats och personalbehovsmätningar visar att personalstyrkan minskar med ca 16 årsarbetare. Ett 
barnboende öppnas under året, vilket kräver 6,0 årsarbetare. Det innebär att personalstyrkan minskar med 10 årsarbetare. Vissa 
timanställningar har tagit bort och personalen har placerats på andra boenden. Personal har också slutat av olika anledningar. Inte någon 
tillsvidareanställd personal har sagts upp. 

Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna minskat inom barn och familj. Prognosen är att kostnaderna kommer att minska med 22 
mnkr i jämförelse med resultatet år 2018. Anledningarna är förändrade rutiner innan beslut om placering tas. Enhetschefen skall godkänna 
förslaget och alternativen till placeringar utreds noggrannare. Den satsningen som nämnden gjort på öppenvårdsinsatser har lett till att 
placeringarna minskar då nämnden har alternativ till placeringarna. Verksamheten är ekonomisk sårbar, då enstaka familjer med flera barn kan 
ha behov av placeringar. Nämnden arbetar mycket mer med fokus på att komma hem. Nämndens satsning på hemmaplanslösningar möjliggör 
tidigare insatser avseende öppenvården barn och familj samt stödboendet för missbrukare på Mariegården. 

Det finns idag en betydligt högre kostnadsmedvetenhet i alla led, vilket också är en förutsättning för att uppnå högre kostnadseffektivitet. 
Nämndens inriktning att genomföra långsiktigt hållbara lösningar är en mycket viktig framgångsfaktor. 
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4. Ekonomisk uppföljning. 

Helårs budget 
2019

Period Budget Periodens 
utfall

Återstår 
periodbudget

Beräknad 
avikelse helår

Effekter av 
anpassning

ar och 
åtgärder

Helårs 
prognos 

2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens 
utfall 

föregående 
år

Intäkter 87 325 58 217 88 574 30 357 41 711 0 129 036 41 711 97 699

Personalkostnader -257 842 -171 895 -190 028 -18 134 -30 542 0 -288 384 -30 542 -181 291
Övriga kostnader -204 910 -136 606 -146 161 -9 555 -12 907 0 -217 817 -12 907 -146 778

Bruttokostnader -462 752 -308 501 -336 190 -27 689 -43 449 0 -506 201 -43 449 -328 069

Nettokostnader -375 427 -250 284 -247 616 2 668 -1 738 0 -377 165 -1 738 -230 370
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5. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget Periodens 
utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse
Projekt > 7 mnkr
2736, LSS Boken, Mariegården 1 600 445 1 189 411
barnvht och övrigt
2776, Larm LSS 200 0 200 0
2736, Mariegården vuxen 700 86 700 0
2743, Gallerian 300 0 300 0
2610, Arbetsmarknad 200 97 200 0
2756, IT 200 0 200 0
2772, Brandskydd LSS 300 0 300 0
2738, Renovering lägenheter 500 0 500 0
2777, Brandskydd IFO 0 411 411 -411
Summa 4 000 1 039 4 000 0

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 

 
 

 

LSS – Prognostiserat överskott med 1824 tkr vilket är en förbättring med 367 tkr i jämförelse med juli månad. Ett nytt 
personalbemanningssystem har införts vilket innebär att verksamheterna har rätt bemanning. Tre boenden har stängt och två nya boenden har 
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öppnats. Det har sammantaget frigjort 16 årsarbetare. Den fulla effekten av denna åtgärd uppnås först år 2020. Det har skett åtskilliga 
förbättringsarbeten som lett till minskade kostnader. 

Ledning och gemensamt – prognostiserat överskott med 26 309  tkr vilket beror på tilläggsanslaget som kommunfullmäktige beslutade med 
23 mnkr och som inte har fördelats inom nämnden ännu. Utöver tilläggsanslaget går ledning och gemensamt med 1,4 mnkr plus, som bland 
annat beror på stimulansmedel från staten. 

Socialpsykiatrin - har ett underskott pga ökad bemanning på gruppboenden samt en ökad kostnad för en extern placering. 

Insatser för vuxna – Inom hela enheten har det ekonomiska resultatet förbättrats med ca 3,7 mnkr i jämförelse med juli månad år 2019. Under 
perioden januari till augusti har det avvecklats sju placeringar avseende Våld i nära relationer och sju nya placeringar har tillkommit. 
Nyplaceringarna har placerats till en lägre kostnad. Totalt är det åtta placeringar inom våld i nära relationer och sju placeringar inom missbruk. 
Snittkostnaden per dygn inom båda områdena har sänkts från 3000 kronor/dygn till 1200 kronor/dygn. Inom våld i nära relationer kan 
kommunen återsöka vissa kostnader för vissa placeringar hos Migrationsverket. 

Intäkterna för projektet FINSAM som den strukturerade öppenvården för vuxna förväntades få har uteblivit. Det var budgeterat att vi skulle få 
1,6 mkr under 2019. Men nyligen informerades vi att projektet hade avslutats 

Barn och familj – Våra externa insatser i extern öppenvården har minskat då man lyckats ta hem en del barn i egen regi. Insatserna har 
avslutats helt. Det har tillkommit ökade kostnader för tre familjer som förvaltningen inte känt till sedan tidigare. Det har medfört ökade kostnader 
med 4,5 mnkr. Trots detta har kostnaderna minskat från föregående månad. Den totala kostnaden för Barn och familj har prognosticerats med -
19,6 mnkr. Det är ett förbättrat resultat i jämförelse med år 2018 med 22 mnkr. Det fortgår ett ständigt arbete hos barn och familj. 

Försörjningsstöd – har ett prognosticerat underskott med 4,9 mnkr. Under hela perioden har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat. En 
tendens som syns i hela landet. Inom försörjningsstöd/introduktion och arbetsmarknadsenheten pågår ett förbättringsarbete som syftar till att 
minska andelen hushåll med försörjningsstöd och öka andelen med egen försörjning. 

Arbetsmarknad – har ett fortsatt stabilt mindre överskott. 

Introduktion – En stor minskning av statsbidraget för nyanlända sker under år 2019. Totalt prognosticeras ett resultat med -3 131 tkr i 
jämförelse med resultatet år 2018, 3 620 tkr 

Ensamkommande – I jämförelse med år 2018, förbättras resultatet med ca 300 tkr. 

Den totala prognosen för nämnden visar ett underskott med 1,7 mnkr.  
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Det har inte gjorts någon uppföljning av nämndens interkontrollplan. 

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019-2022 
Period: Jan-Aug 19 
Nämnd: Byggnadsnämnden 

Nämndsordförande: Jan Bremberg 

Förvaltning: Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson  

Verksamhet, avdelning eller enhet: Stadsbyggnadsavdelningen  
Namnet på ansvarig chef: Emina Kovacic 

 

Nämndens verksamhetsområden  
 Stadsbyggnadsavdelningen exkl MEX och Miljö 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Nämndens arbete med planering och ansvar för morgondagens samhälle pågår enligt plan genom framförallt initiativ såsom 
upphandling av bygglovsprogram som ska underlätta i bygglovsprocessen för våra medborgare och företag. Det upphandlas 
även en konsulttjänst inför planläggning av Janneberg och Strömmaområdet där konsulttjänsten ska ta fram planprogrammets 
samrådshandlingar så att planarbetet kan fortsätta och på sikt resultera i förutsättningar för etableringar.  
 
Genom olika informationsinsatser och medborgardialoger så har det getts tillfälle till att informera och utbilda medborgare och 
interna kollegor om bla hur bygglovsprocessen fungerar och hur man bör tänka gällande hållbart byggande.  
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för 
alla 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad. 

Minst 80 % av 
alla detaljplaner 
som beslutas ska 
främja blandstad. 

Mäts årsvis Delvis 

Antal startbesked för bostäder Minst 80 
startbesked. 

Mäts årsvis Delvis 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Nämndens arbete med att uppnå målet går enligt plan. Exempel på det är att det finns flera privata aktörer som anmält sitt 
intresse för projekt som bidrar till att förtäta inom befintlig bebyggelse och att det arbetas med att sanera flera områden för att 
få loss byggklar mark som inte är ekologiskt känslig. 
 
Genom att bygga eller planlägga mark som redan varit exploaterad så bidrar man till målet att ge utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap, Stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö är bra exempel på pågående planarbeten av mark 
som redan varit exploaterat  
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamn utvecklas hållbart 
på ett sätt som gynnar både 
tillväxten och ekologin. 

5 av 8 ledord i ÖP  
finns med i varje beslutad detaljplan. 
 (Ledord ÖP: Förtätning, Hållbara 
kommunikationer, Funktionsblandning, 
Servicenära, Naturnära, Miljövänlig 
energi, God infrastruktur och Levande 
landsbygd) 

75 % av 
beslutade 
detaljplaner. 

Mäts årsvis Delvis 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Nämndens arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare och därmed en effektiv och innovativ kommun går enligt plan. 
Verksamheten har provat lösningar gällande att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett initiativ som kommer från medarbetarna 
gäller främst mobilt arbete d.v.s. möjlighet till att kunna arbeta utanför kontoret vid behov och när verksamheten och arbetet 
så tillåter. Detta har provats vid några tillfällen och ska utvärderas.  
Även ett varierande arbete där alla kan ta olika ärenden har varit ett önskemål från de arbetsgrupper där man har samma 
kompetens. Detta är positivt både för medarbetarna men också för verksamheten som blir mindre sårbar.  
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamns kommun är en 
attraktiv och modern arbetsplats 
där medarbetare får lov att 
utveckla och utvecklas. 

Personal som är tillsvidareanställd i 
verksamheter inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde 
ska arbeta kvar i organisationen. 
 

Minst 4 år Mäts årsvis Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 Svårigheten med att hitta en erfaren planeringsarkitekt för två avancerade projekt (Janneberg och Duveryd) kommer vi 
att lösa genom att anlita konsulter. De medel som KS öronmärkt för den tjänsten kommer därför att användas på detta 
sätt istället. 

 Större fokus på stora detaljplaner som skapar större samhällsnytta gör att mindre aktörer och gemene man eventuellt 
kommer att uppleva det negativt. 

 Flera konsultplaner utesluter aldrig egna insatser i form av myndighetsutövning. 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 Trots två långtidssjukskrivningar löper verksamheten på tack vare tidiga konsultinsatser och kollegorna som rycker ut. 
 Arkitekturvecka har skapat mycket positiv reklam för staden och för förvaltningen då flera kollegor från andra 

avdelningar medverkade 
 Snabb anpassning till följd av kommunens nya vision Karlshamn 50000 gör att prioriteringen gällande detaljplanering 

främst kommer att handla om nya bostäder 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Drift 20190831 

 

 

Nettokostnader (tkr) Helårsbudget 
2019 

Helårsavvikelse 
2019 

BN del i förvaltn.kansli -465 0 

Plan -2 044 -500 

Bygg  -2 102 1 900 

Mätning -1 902 0 

Nettokostnader -6 513 1 400 

 

Nämnd: BN Helårsbudget 

2019

Periodens 

budget

Periodens 

utfall

Återstår 

periodbudget

Beräknad 

avvikelse 

helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårsprog

nos 2019

Prognos 

avikelse 

helår 

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 7 743 5 188 6 963 1 775 1 700 9 443 1 700 -7 275

Personalkostnader -11 173 -7 486 -6 402 1 084 1 100 -10 073 1 100 6 715

Övriga kostnader -3 083 -2 066 -3 500 -1 434 -1 400 -4 483 -1 400 3 412

Bruttokostnader -14 256 -9 552 -9 902 -350 -300 -14 556 -300 10 127

Nettokostnader -6 513 -4 364 -2 938 1 425 1 400 -5 113 1 400 2 852

Ekonomisk redovisning – avvikelse, prognos och analys
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6. Ekonomisk analys  

Kommentar och analys 
     
Positiv avvikelse för perioden högre intäkter än budgeterat.      
  
Positiv avvikelse för perioden personalkostnader pga långtidssjukrivningar.    
    
Negativ avvikelse övriga kostnader, kompenseras av högre intäkter.     
   
Arbete pågår med 2 utredningar kring planprogram Janneberg, om trend med positivt resultat kvarstår året ut kommer inga 
medel att begäras från KS för finansiering.       
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7. Uppföljning internkontrollplan. Grönt = ingen avvikelse, Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse, Rött = Större allvarlig avvikelse 

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rappor
tering 
till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av "egna 
kostnader"  

Kontroll av att "egna kostnader" 
beslutsattesteras av överordnad 
med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommuns
tyrelsen 
och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och bestickning Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personalch
ef 

1 gång Enkät till chefer Hösten 
2019 

Kommuns
tyrelsen 
och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner och 
datorer 

Kontroll av att rutin för avslut av 
telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommuns
tyrelsen 
och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Rättssäker 

myndighetsutövning 

Checklistor Nämnds-

ordföranden 

& förv.chef 

1 ggr/år Stickprov; granska  

plan- och bygglovs 

processen 

Jan- dec Nämnd ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse  

Beslut i nämnden enligt 

regelverken 

Laga kraft-vunna 

överklaganden som ej är enligt 

nämndens beslut 

Nämnds-

ordföranden 

& förv.chef 

Löpande 

information 

vid varje 

nämndsmöte 

 
Jan- dec Nämnd ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 

kommer att genomföra vid avvikelse  

På ett säkert sätt hantera 

situationer som upplevs som 

hotfulla för ledamöter 

Tillbudsrapporter Nämndsordf

örande 

Information 

vid 

uppkomna 

tillfällen 

 
Jan-dec KS  ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 

kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) 
Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 

Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: FC Tomas Ringberg  

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Utbildningsförvaltningen 

Namnet på ansvarig chef: FC Tomas Ringberg 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidshem 

 Fritidsgårdar, Ire natur- och kulturskola 

 Musikskola 

 

  

57



Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål  

Årets arbete tar utgångspunkt i de utvecklingsområden som BUS-nämnden fastslagit: 

 

• Likvärdighet och inkludering (avser att skapa likvärdighet när det gäller elevgrupper; pojkar/flickor, elever med 

funktionsvariationer, nyanlända elever, elever med olika socioekonomiska bakgrundsvariabler m.m.) 

• Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning 

• Kollegialt lärande  

• Kompetensförsörjning 

 

Att hitta rimlighet och balans mellan kortsiktiga perspektiv och långsiktiga visioner är väsentligt för att nå stabilitet och framgång, inte 

minst i en tid där resurserna är knappa. Nedan följer nämndens resultatrapportering: 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kortfattad analys 
En verksamhetsmässig utmaning handlar om resultaten i levnadsvaneundersökningen; allt fler elever uppger att de mår dåligt, både 
nationellt och lokalt. Detta är ett område som måste adresseras vidare och lyftas fram som prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Många chefsbyten och kommunens ekonomiska läge skapar försämrade förutsättningar för strategiskt arbete, fördjupad analys och en 
sammanhållen riktning inom förvaltningen. Det måste nu bli stabilitet i organisationen, för att utveckling och önskvärda resultat ska nås. 
 
Underlag för analys 

● Kvalitetsenkäter till barn och vårdnadshavare i förskola 
● Kvalitetsenkät till elever i årskurs 5 och årskurs 8 läsåret 2018/19 
● Betygsstatistik för årskurs 6-9 läsåret 2018/19 
● Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2018/19 
● Resultatanalys – Strategiska elevhälsan (STREL) 
● Levnadsvaneundersökningen 
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Negativ stress i skolarbetet 
Karlshamns kommuns levnadsvaneenkät mäter inte specifikt elevers upplevelser av stress i samband med skolarbetet. Det finns en fråga 
om elevens psykiska mående: ”Tänk tillbaka på detta läsår, har du någon gång känt dig deprimerad eller upplevt dig må psykiskt dåligt?” 
 

 
Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9 våren 2019, kommunala och fristående skolor i Karlshamn. Fördelning på 
svarsalternativ. 
 
Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, i synnerhet när det gäller gruppen elever som mår dåligt relativt 
ofta (en eller fler gånger per vecka eller alltid). Till denna grupp hör cirka 140 individer eller 17% av de svarande 
Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, i synnerhet när det gäller gruppen elever som mår dåligt relativt 
ofta (en eller fler gånger per vecka eller alltid). Till denna grupp hör cirka 140 individer eller 17% av de svarande.  
 

64%

19%

9%
5% 3%

29% 27%

18% 15%
10%

nej, aldrig ja, någon gång per
termin

ja, en eller flera
gånger per månad

ja, en eller flera
gånger per vecka

ja, alltid

Tänk tillbaka på detta läsår, har du känt dig 
deprimerad eller upplevt dig må psykiskt dåligt?

Pojke Flicka
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Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9, kommunala och fristående skolor i Karlshamn. Andel av svarande som uppger att 
de känt sig deprimerade eller upplevt sig må psykiskt dåligt en eller flera gånger per vecka alternativt alltid. 
 
Det finns också en fråga där eleverna i fritext får ange orsaker till dåligt psykiskt mående. Denna fråga infördes i enkäten 2018 och 
resultaten för de båda åren är likartade. En av de vanligaste orsakerna till dåligt psykiskt mående, enligt eleverna fritextsvar – är stress 
och känsla av otillräcklighet i skolarbetet. Prov, inlämningsuppgifter och betyg är exempel på vanliga stressfaktorer. 
 
I Skolenkäten våren 2019 ingår en fråga som relaterar till stress i skolarbetet: ”Skolarbetet är för svårt för mig”. 
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60



 
Enkätsvar Skolenkäten våren 2019. Karlshamns kommunala grundskolor. Källa: Skolinspektionen 

 

Resultatet är övervägande positivt men 19-30% av svarande upplever i någon mån att skolarbetet är för svårt. Resultaten för 
Karlshamns kommunala grundskolor är i nivå med övriga undersökta skolor i Sverige. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 

I BUS-nämndens verksamhet 
möter eleven goda vuxen- och 
kamratrelationer som främjar den 
psykosociala hälsan. 

Elevers upplevelser av negativ stress i 
skolarbetet 
 
Enkätsvar, skolenkäten, ”Skolarbetet är för 
svårt för mig”, andel som svarat Stämmer 
ganska bra eller Stämmer helt och hållet 
 

Ny indikator; en 
kvalitativ 
bedömning är att 
målet ej nåtts 

Åk 5: 19% 

Åk 9: 30% 

Ej uppfyllt 

 Andel elever som upplever att de har 
någon vuxen att prata med 
 
Enkätsvar, levnadsvaneundersökningen 
årskurs 7-9, kommunala och fristående 

Ny indikator; en 
kvalitativ 
bedömning är att 
målet ej nåtts 

91% Ej uppfyllt 

2%

17%

36%
39%

6%6%

24%

42%

23%

4%

Stämmer helt och
hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

Skolarbetet är för svårt för mig

Åk 5 Åk 9
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skolor, ”Har du någon som du kan prata 
med om det som du tycker är viktigt?”, 
andel av svarande som ej svarat ”nej, jag 
har ingen att prata med” 

 

 

 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Kortfattad analys 
Samtliga skolenheter arbetar fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som långsiktigt och 
omfattar såväl system-, grupp- som individnivå inom områdena likabehandling och värdegrund, resultatanalys samt flexibel organisation. 
Det innebär till exempel att olika former av resursgrupper etableras, för att möta alla elevers behov. 
 
Resultatanalys visar att betygsresultaten pekar uppåt i flera ämnen, bland annat svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års 
satsningar på Läs- och skrivutveckling. Organisationen har ännu inte nått resultat i nivå med rikssnittet, vilket är vår absoluta ambition. 
Dock finns fortfarande systematiska skillnader mellan elevgrupper; bland annat utifrån kön och socioekonomisk bakgrund. Skolorna och 
central förvaltning fortsätter att följa upp och analysera måluppfyllelsen på individnivå i syfte att säkerställa att alla elever bedöms utifrån 
en allsidig och likvärdig bedömning mot läroplanen som helhet och mot kunskapskraven. Analysarbetet sker med stöd av olika centrala 
specialistkompetenser, bland annat strategisk elevhälsa. Implementeringen av Läsa, skriva, räknagarantin pågår för närvarande inom 
förskoleklass (obligatoriskt sedan 1 juli 2019). 
 
Kulturrådet har under perioden beviljat kommunen bidrag för estetiska lärprocesser för ökad likvärdighet genom Skapande skola. 
 
Det kollegiala arbetet på skolenheterna fortsätter och förstalärarna har särskilda uppdrag att föra detta arbete framåt på skolenheterna. 
 
Utbildningsförvaltningen har under perioden presenterat musikskoleutredningen, som klargör förutsättningar för verksamheten. 
Utredningen kommer att ligga till grund för kommande inriktningsbeslut och prioriteringar.  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och unga lär sig och 

utvecklas så långt som möjligt i 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola.  

97% 95% Ej uppnått 
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förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem 

 

Utfall 2018: 96%   

 Elever i åk 3 känner läsglädje och når 
godkänt i läsförståelsedelen på  
nationella prov, svenska 
 

Indikatorsnivå 
sätts vid första 
mättillfället 
 

Berättande text: 
93% 
 
Faktatext: 92% 
 
Nationell statistik 
publiceras den 28 
november. 

 

 Andel behöriga elever till något 
nationellt program i gymnasieskolan 
Utfall 2018: 
Flickor: 77%     Pojkar: 70% 
 

Flickor 79% 
Pojkar 72% 
 

Flickor: 80% 
 
Pojkar: 74% 

Helt uppfyllt 

 Skillnad i genomsnittligt meritvärde (17 
ämnen) i grundskolans årskurs 9 mellan 
flickor och pojkar 
2017: +42,1        2018: +21,4 
 

+20% 
 

+29,2 Ej uppfyllt 

 ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer” 
 
Enkätsvar, grundskolans årskurs 5 och 8  
Utfall 2016: 
Åk 5: 76%  Åk 8: 58%  
Utfall 2018: 
Åk 5: 76% Åk 8: 42% 

 

Högre värden än 
föregående år  
 
 

Åk 5: 71% 
 
Åk 8: 42% 

Ej uppfyllt 

Barn och unga lär sig och 
utvecklas genom att musicera 
 

Andel av elever i grundskolans årskurs 
3 som anmäler sig till musikskolan 
Utfall 2016: 35,6% 
Utfall 2018: 34,4% 
 

Andel av elever i musikskolan som 
spelar i ensembler 
Utfall 2018: 41,3 %  

36% 
 
 
 
 
 
42% 
 

Mäts i samband 
med årsbokslut (de 
nya eleverna är 
precis antagna) 
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Andel av elever i årskurs 7 inskrivna i 
musikskolans verksamhet 
Utfall 2016: 41,5% 
Ingen mätning 2018 

 
Skillnad flickor och pojkar inskrivna i 
musikskolans verksamhet 
Utfall 2016: Av 545 inskrivna elever utgörs 
63,1 % (344) av flickor och 36,9 % (201) av 
pojkar. 
Utfall 2018: 58,9 % flickor och 41,1% pojkar 

 

 
 
42% 
 
 
 
 
Minskad skillnad 
 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Kortfattad analys 
I förskolan har kartläggning gjorts gällande inomhusmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förskolorna har även, med hjälp av 
högskolestuderande, genomlyst utemiljöerna. 
 
Region Blekinge, tillsammans med Karlshamn och övriga blekingekommuner, ansöker om EU-projektmedel för att stärka kompetensen 
kring samverkan mellan skola/samhälle och utveckling av studie- och yrkesvägledningen i hela regionen. Syftet är att projektet ska leda 
till utveckling av elevers valkompetens och entreprenöriella förmåga. 
 
Många skolenheter samverkar redan idag med företag och andra organisationer för att stödja eleverna i deras framtidsval 
(utbildning/yrke).  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla elever i förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 
tillägnar sig ett entreprenöriellt 
förhållningssätt 

Elevers upplevelser av entreprenörskap i 
skolan 

- Lust att lära 
- Självförtroende 
- Ansvar för studier 

 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Lust att lära: 
Åk 5: 6,3/10 
Åk 9: 5,2/10 
 
Självförtroende: 
Åk 5: 8,7/10 
Åk 9: 6,1/10 

Helt 
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Enkätsvar, Skolenkäten våren 2019, 
Medelvärde 0-10: 
- Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer (åk 5), Skolarbetet 
stimulerar mig att lära mig mer (åk 9) 

- Jag kan nå kunskapskraven i skolan om 
jag försöker (åk 5), Mina lärare får mig att 
tro på mig själv i mitt skolarbete (åk 9) 

- Mina elever vill utvecklas och prestera bra 
i skolan (pedagogisk personal grundskola) 

 
Ansvar för studier: 
7,5/10 
 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Kortfattad analys 
Såväl levnadsvaneundersökningen som elevenkäten visar att merparten av eleverna känner sig trygga i sina skolmiljöer. Trygghet och  
studiero är väsentliga aspekter för att eleverna ska lyckas i skolan. Det arbete som görs på varje förskole- och skolenhet när det gäller de 
lagstyrda planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, syftar till att skapa en trygg miljö för elever och personal. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också väsentligt för att såväl elever som personal ska känna trygghet och trivsel. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och unga känner sig trygga i 
BUS-nämndens samtliga 
verksamheter 

Andel elever som upplever att de är 

trygga i skolan 
Jag känner mig trygg i skolan, 

enkätsvar, grundskolans årskurs 5 och 8, 

andel som svarat “Stämmer helt och hållet” 

eller “Stämmer ganska bra” 

 
2016 

Åk 5: 92%, Åk 8: 92% 

2018 

Åk 5: 92%,  Åk 8: 86% 

 

Åk 5 och åk 8: 

93% 
 

Åk 5: 91% 
 
Åk 8: 93% 

Delvis uppnått 
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 Elevers uppfattning om studiero i skolan 
 
Enkätsvar Skolenkäten våren 2019, ”Jag 
har studiero på lektionerna”, medelvärde 0-
10 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 
 

Åk 5: 6,5/10 
 
Åk 9: 5,8/10 

Helt uppnått 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kortfattad analys 
Att se över ledningsorganisationen och skapa förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap är grunden för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och få effektivitet både vad gäller ekonomi och kvalitet. 
 
Den hårdnande konkurrensen om pedagogisk personal har inneburit en ökad rörlighet i regionen. Arbetet i kommunen med att behålla 
och rekrytera personal har gett resultat, men rörligheten är fortfarande kostsam. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och 
heltidsanställningar har underlättat rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är fördelaktiga villkor t ex gällande fritidsstudier. En 
svårighet som har identifierats är rekrytering till små skolenheter, då sökande föredrar arbetsplatser med mer kollegial samverkan.  
 
Utbildningsförvaltningen ser stora framtida utmaningar när det gäller personalförsörjning. Det handlar om att kunna rekrytera ledare, 
legitimerade förskollärare, lärare och personal till fritidshem samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö, attraktiva 
uppdrag och utvecklingsmöjligheter. En framgångsfaktor för kommunen är att bibehålla kompetenta medarbetare, att arbeta med det 
kollegiala lärandet och att möta nya utmaningar och behov när det gäller kompetensförsörjning. 
 
Under våren 2018 startade genomförandet av Kraftkartan i förskolan, en metod för att arbeta systematiskt med medarbetarengagemang, 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Rektorerna i förskolan menar att tidsåtgången och arbetet med samt resultatet av Kraftkartan 
behöver utvärderas av personalen och cheferna. Rektorerna i förskolan uttrycker att det tar mycket tid att genomföra Kraftkartan och att 
de ännu inte ser några konkreta resultat. Nämnden föreslår att Kraftkartan som metod/modell bör utvärderas, innan implementeringen 
sker bredare. 
 
BUS-nämndens verksamheter arbetar i enlighet med samverkansmodellen och genomför arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal mm. 
 
Risk- och konsekvensanalyser har genomförts med anledning av handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 
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Personal i BUS-nämndens 
verksamheter har god kompetens 
och hälsa, en god arbetsmiljö och 
upplever ett gott ledarskap. 

Andel medarbetare som anser att 
arbetsmiljön är god 
 
 
 
 
 

Sätts vid första 
mättillfället 
 
 
 
 
 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 Sjukfrånvaro dagar/anställd 
2018: 18,8 dagar 
(2017: 18,4 dagar) 
 
2018 års värde: 9,92 (jan-jun) 
 

Minskning 
 

9,84 
sjukdagar/anställd 
perioden januari-
juni 2019 

Helt uppfyllt 

 Andelen medarbetare som upplever att 
det finns möjlighet till inflytande och 
delaktighet i sitt arbete 

Sätts vid första 
mättillfället 
 
 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

 

 Andel medarbetare som anser att det 
finns ett gott ledarskap 
 

Sätts vid första 
mättillfället 
 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

 

 Andel medarbetare som upplever 
jämlikhet/ jämställdhet på arbetsplatsen 
 
 

Sätts vid första 
mättillfället 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

 

 Lärarbehörighet – andelen legitimerade 
lärare i grundskolan 
Utfall 2018: 
Karlshamn: 78,3 
Riket: 78,3 
 

79% 
 
 

Karlshamn: 79,3  Helt uppfyllt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden. 

 Antalet barn i kön till förskoleplatser har över tid ökat mer än prognostiserat, men kurvan har planat ut och bedömningen är att 
lokalbehoven kan tillgodoses i enlighet med lagkrav på placering inom fyra månader. Anledningen är att en ny förskola med tre 
avdelningar är uppstartad i Asarum.  
 

 Den nya reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, trädde i kraft den 1 juli 2019 med förändringar när det gäller begreppen 
utbildning, undervisning och omsorg. Förskollärares ansvar finns beskrivet och förskolechef benämns numera som rektor. 
Förutom dessa förändringar finns nya skrivningar om digital kompetens, hållbar utveckling, barnkonvention, jämställdhet med 
mera. 
 

● Andelen utbildade förskollärare 2012 var 76 % och har 2018 minskat till 55% (mot 42% i riket). Det är fortsatt svårt att rekrytera 

legitimerade förskollärare. 

● Antalet tjänster för barn i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat från 5 tjänster 2007 till 22,3 tjänster 2018 pga av ett ökat antal 

barn med stora behov. För att möta kravet på effektivisering är antalet tjänster 13,75 hösten 2019, trots att barnens stödbehov 

kvarstår.   

● Minskade statliga anslag till kommunen och utbildningsförvaltningen för nyanlända. Gruppen nyanlända ställer fortsatt stora krav 

på samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen. Det handlar t ex om organisation, modersmålsundervisning, 

studiehandledning, inkludering i klasser och elevhälsoarbete. Resursdimensionering efter gruppers behov och komplexa 

sammansättning är nödvändig, jämte kompetensutveckling. 

● Ett ökande antal elever i grundskolan är i behov av särskilt stöd. Detta gäller nationellt och lokalt. 

● Obligatorisk lovskola. En huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte 

nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i 

gymnasieskolan, enligt en ny förordning. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan 

behörighet. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i 

båda fallen. Detta medför höga kostnader för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9. Statsbidrag beviljas ej för obligatorisk 
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lovskola, då denna ingår i grundskolan och ska betalas av hemkommunen. Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från 

hemkommunen för elever som deltar i lovskola.  

● Obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) i högstadiet påverkar Studie- och yrkesvägledarna. Prao anordnas under minst 

tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2018. 

Under perioden har en statlig offentlig utredning ”Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle” presenterats och 

sannolikt kommer utredningen medföra ytterligare förändringar när det gäller studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan 

skola/arbetsliv/samhälle. 

● I levnadsvaneundersökningen beskriver kommunens ungdomar hur stress påverkar dem i deras vardag. Stress över skolarbetet 

är något som är återkommande hos både flickor och pojkar på både högstadiet och gymnasiet, dock mer framträdande bland 

flickor. Vi vet redan sedan tidigare att flickor har högre genomsnittsbetyg än pojkar och att fler pojkar än flickor inte uppnår 

behörighetskrav till gymnasiet. Flera av de svarande uppger att läxor och studier inför prov upptar så stor del av deras fritid att de 

upplever det svårt att få tid över till andra fritidsintressen. 

● Volymökningar/kostnadsökningar på grund av demografiska förändringar. Fler barn och elever ställer krav på fler lärare,  lokaler, 

utökat särskilt stöd och elevhälsa, fler datorer etc. Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka och för kommuner innebär 

det en stor utmaning att anpassa sina verksamheter. För BUS-nämndens verksamheter betyder detta att resurserna ska räcka till 

såväl lagstadgad som frivillig verksamhet. 
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Antal folkbokförda, förändring från utfall 2018: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Lågstadiet (7-9 år) 0 -5 7 6 20 24 21 

Mellanstadiet (10-12 år) 0 35 58 98 94 105 104 

Högstadiet (13-15 år) 0 -11 15 22 55 76 114 

Alla (7-15 år) 0 19 80 126 169 205 239 

Utfall 2018, prognos 2019-2024. Källa: Kommunens befolkningsprognos.  

Situationen är särskilt akut i låg- och mellanstadiet. De flesta F-6-skolor har nått sin fulla lokalmässiga kapacitet (utifrån beräkningar i 

lokalutredning 2016) till följd av stora elevökningar de senaste åren. 

● Antal folkbokförda elever som går i en fristående grundskola ökar, ökningen sker huvudsakligen i årskurs 7-9. Utvecklingen bidrar 

till en finansiell press på den kommunala grundskolan. 

 Antal elever i fristående 
grundskola i Karlshamn 

Andel av elever i fristående 
grundskola 

2016 292 8% 

2017 347 10% 

2018 397 11% 

2019 449 12% 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lågstadiet 1121 1116 1128 1127 1141 1145 1142

Mellanstadiet 1067 1102 1125 1165 1161 1172 1171

Högstadiet 1082 1071 1097 1104 1137 1158 1196

1000

1050

1100

1150

1200

1250

Folkbokförda elever
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Antal elever den 15 september respektive år. 

 

● Ökade priser på material och datorer (på grund av svag valuta). 

● Lärarlönerna stiger i Sverige och löneökningarna/löneglidning i Karlshamn motsvarar ca 5 miljoner kronor. 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Kommentera nämndens framgångar under året. 

● Vi är stolta över det fokuserade arbete kring kärnuppdraget (reglerat i skollag och förordningar) och nämndens prioriterade 

utvecklingsområden och att resultaten pekar mot ökad måluppfyllelse. Positiva indikationer gällande betygsresultaten i 

Karlshamns kommunala grundskolor. (exempel?). 

● Ökad andel behöriga lärare i grundskolan, från 83,3% av tjänstgörande lärare med pedagogisk högskoleexamen läsåret 2016/17 

till 86,7% läsåret 2018/19. 

● Utökade statsbidrag för stärkt likvärdighet (11 miljoner, Skolverket). 

● Pedagogiska utvecklare och lärledare i förskolan har haft effekter för kvalitet och lärande. En besparing kommer att riskera sänkt 

kvalitet.  

● Förstärkt specialpedagogisk resurs i förskolan har bidragit till ökad kvalitet för barn i behov av särskilt stöd. En besparing kommer 

att riskera sänkt kvalitet.  

● Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) med visstidsanställda vikarier i förskola och skola har bidragit till ökad stabilitet i 

verksamheterna. Barn/elever, vårdnadshavare och personal möter oftare kända vikarier som känner barnen och kan rutinerna. 

KPP har bidragit till att arbetsbelastningen på den ordinarie personalen har minskat. 

● Skapande förskola – estetiska lärprocesser för barn i förskolan med stöd från Statens kulturråd. 

● Skapande skola – estetiska lärprocesser för barn i grundskolan med stöd från Statens kulturråd. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Årsbudget 

2019

Period-  

budget

Periodens 

utfall

Återstår 

period- 

budget

Beräknad 

avvikelse 

helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs-          

prognos 2019

Prognos        

avvikelse 

helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 66 275 44 185 53 528 9 342 16 278 * 82 553 16 278 60 160

Personalkostnader -475 662 -300 267 -302 814 -2 546 -2 750 * -478 412 -2 750 -303 424

Övriga kostnader -200 094 -125 048 -152 200 -27 151 -32 829 * -232 923 -32 829 -158 647

Bruttokostnader -675 756 -425 315 -455 014 -29 697 -35 579 * -711 335 -35 579 -462 071

Nettokostnader -609 481 -381 130 -401 486 -20 355 -19 301 * -628 782 -19 301 -401 911
 

* I beräknad avvikelse helår ingår effekter av anpassningar och åtgärder, för vidare information se text under ekonomisk analys. I 

dokumentet ”Plan för budget i balans 2019-2022 BUS” framgår vilka anpassningar och åtgärder som förvaltningen påbörjat och 

fortsätter arbeta aktivt med för att nå en budget i balans. 
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Årsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos 

avvikelse helår

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 0

Rosendals förskola 800 718 800 0

Stadigvarande läromedel 700 0 300 -400

Inventarier och arbetsmiljö 2 000 2 008 2 400 400

Upprustning slöjdsalar 500 214 500 0

0

0

0

Summa 4 000 2 940 4 000 0  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
BUS-nämndens delårsrapport pekar på en avvikelse mot budget med minus 19 301 tkr, motsvarande 3,2%. Inför budgetåret 
2019 planerades för effektiviseringar men trots dessa anpassningar har det varit stora utmaningar för utbildningsförvaltningen 
att få en budget i balans. Under året har förvaltningen arbetat med att effektivisera verksamheten.  
 
Följande åtgärder är beslutade och verkställda innevarande budgetår: 
 

- Läromedel förskola/grundskola: 1475 tkr 
- Minskad bemanning fritidsgårdar, avveckling frukostservering samt skatecamp: 1000 tkr 
- Minskning av IKT-verksamheten: 1,8 tjänster, 900 tkr 
- Minskning av kompetensutvecklingsmedel: 1000 tkr 
- Minskning bemanning förskola: 5 tjänster, 1114 tkr (halvårseffekt) 
- Chef i beredskap, neddragning: 200 tkr (halvårseffekt) 
- Bemanning grundskola och särskola, neddragning: 5 tjänster, 1200 tkr (halvårseffekt) 
- Integration skola, neddragning: ca 1 100 tkr 
- Resurscenter, neddragning: 2 tjänster ca 500 tkr (halvårseffekt) 
- Vakanshållning av ledningsresurs för musikskolan motsvarande 60 %, ca 140 tkr. 

 
Förvaltningen arbetar fortsatt med effektiviseringar för att gå mot ett bokslut i balans mot budget. Prognosen är försämrad mot 
föregående uppföljning på grund av: 

- Fler elever i fristående verksamhet än prognosticerat (ca 40 elever), vilket motsvarar ca 4000 tkr på årsbasis 
- Planerade verksamhetsöverflyttningar (Ire natur- och kulturskola samt IKT-pedagoger till Kreativum) har ej genomförts, 

vilket den förra prognosen utgick från. Detta påverkar prognosen med -1 800 tkr (helår). 
 
Ytterligare faktorer som påverkar ekonomin är små förskole- och skolenheter som är ekonomiskt ineffektiva, placeringar genom 
socialtjänsten och löneglidning. 
 
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar har förvaltningen arbetat aktivt med att söka statsbidrag för att säkerställa 
kvalitet och utveckling i verksamheterna.  
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Nämndens verksamheter arbetar intensivt med anpassningsåtgärder, ett arbete som tar mycket kraft ifrån grunduppdraget. 
Nämndens bedömning är att det inte går att få en budget i balans vid årsslutet. Anpassningsåtgärder och det ekonomiska läget 
i kommunen påverkar verksamheterna i olika avseenden (personals oro, möjlighet att rekrytera, ovisshet i planeringsarbetet 
osv). Resursfördelning, med fokus att värna om tidiga insatser och det yngre barnet, är något som cheferna och 
chefsgrupperna lägger mycket kraft vid. För att nå en framtida budget i balans god planering och långsiktighet. 
 
 

 

 

 

7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
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Kränkande 
behandling och 
diskriminering 

Rutiner Verk-
samhets-
chef 

1 gång/ år Stick-
prov 

2019 BUS ☐ ☐ ☐ Intern kontroll pågår under 2019 och 
redovisas i samband med årsbokslut. 

Ordning, trivsel och 
studiero 

Ordningsregler Verk-
samhets-
chef 

1 gång/ år Stick-
prov 

2019 BUS ☐ ☐ ☐ Intern kontroll pågår under 2019 och 
redovisas i samband med årsbokslut. 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämndsordförande: Maria Hjelm Nilsson 

Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet:  
Namnet på ansvarig chef: Tomas Ringberg 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Tentamenservice och studie- och yrkesvägledning 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

Utvecklingsområden i nämndens verksamheter är: 

 Likvärdig utbildning. 

 Digitalisering. 

 Elevhälsa. 

 Fortsatt utveckling av samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Prioriterade insatsområden utifrån nämndens mål är: 

 Minskade skillnader mellan män och kvinnors resultat. 

 Att utbildningen utvecklas så att färre elever upplever negativ stress över skolarbetet. 

 Insatser för minskad sjukfrånvaro. 

 Anpassningar för att nå en budget i balans. 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Kortfattad analys 
Utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt gällande läroplaner bidra till elevernas allsidiga utveckling och främja en 
god hälsa. En verksamhetsmässig utmaning handlar om resultaten i kommunens undersökning av ungdomars levnadsvanor; allt fler 
elever – i synnerhet flickor – uppger att de mår dåligt, ett område som måste adresseras vidare och lyftas fram som prioriterat i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Hög omsättning av chefer och medarbetare och kommunens ekonomiska läge skapar försämrade förutsättningar för strategiskt arbete, 
fördjupad analys och en sammanhållen riktning inom förvaltningen. Det måste nu bli stabilitet i organisationen, för att utveckling och 
önskvärda resultat ska nås. 
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Underlag för analys 
Skolenkäten våren 2019 – enkät till elever i gymnasieskolans år 2 och pedagogisk personal 
Brukarenkäter i vuxenutbildningen 
Levnadsvaneundersökningen våren 2019 
Kursbetyg i gymnasieskolan läsåret 2018/19 
 
Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Kommunens levnadsvaneundersökning visar att det är vanligt med depression och dåligt psykiskt mående bland elever i 
gymnasieskolan. 90 elever i gymnasieskolans år 1 och 2 (kommunala och fristående skolor), 21% av de svarande, uppger att 
de är deprimerade en eller flera gånger i veckan eller alltid. Skillnaden mellan könen är betydande där flickor – som generellt 
sett når bättre studieresultat – mår dåligt i högre utsträckning. 
 
Tänk tillbaka på detta läsår, har du känt dig deprimerad eller upplevt dig må psykiskt dåligt? 

 nej, aldrig ja, någon gång per 
termin 

ja, en eller flera gånger 
per månad 

ja, en eller flera gånger 
per vecka 

ja, alltid 

Pojke 47% 26% 15% 7% 5% 

Flicka 23% 32% 16% 17% 12% 

Alla 35% 29% 15% 12% 9% 

Källa: Levnadsvaneundersökning gymnasieskola 2019. Elever år 1 och 2, kommunala och fristående skolenheter. 

 
Skolenkäten, som genomförs av Skolinspektionen i samband med regelbunden tillsyn, tar upp olika aspekter av hållbar 
utveckling. Det finns bland annat frågor om etiska val och jämställdhet. Resultaten är övervägande positiva och ungefär i nivå 
med övriga undersökta skolor i riket. 
 
Vuxenutbildningen 
Enligt resultatet av vårens elevenkät framkommer att eleverna anser att de fått kunskap om vad hållbar utveckling innebär och 
hur de kan agera för att bidra till ett hållbart samhälle med värdet 4,3 av 5,0. Resultat bedöms som positivt mot bakgrund av 
att inriktningsmålet ”Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle” är nytt för verksamheten och att arbetet startades 
under hösten 2018. Under våren genomfördes en eko-vecka som engagerade alla elever och personal. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 
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Utbildningen i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter främjar ett hållbart 
samhälle (ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt) 

Andel medarbetare som i utbildningen 
diskuterar hållbart samhälle (ur ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv) 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

Skriv nämndens mål. Andel elever som upplever att utbildningen 
främjar ett hållbart samhälle 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Vuxenutbildning: 
4,3/5,0 

Helt 

Skriv nämndens mål. Vidaregång till arbete/studier efter avslutad 
utbildning 

Kontinuerlig 
förbättring 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

Kortfattad analys 
Samtliga skolenheter arbetar fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som 
långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv på skolans uppdrag. Fokus ligger på att öka likvärdigheten i utbildningen och att 
minska upplevelsen av negativ stress över skolarbetet. 
 
Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Måluppfyllelse mäts bland annat i form av betygsresultat för avgångselever läsåret 2018/19. Skolverket publicerar nationell 
statistik den 11 december. Uppföljning sker i samband med delårsbokslut. Förvaltningens egna resultatuppföljningar visar 
emellertid på en fortsatt hög genomströmning i gymnasiala kurser samtliga skolår, med 94% godkända kursbetyg och 95% 
godkända gymnasiearbeten. 
 
Kursbetyg läsåret 2018/19, andel A-E 

 Kvinnor Män Alla 

Yrkesprogram 94% 94% 94% 

Högskoleförberedande program 96% 92% 95% 

Alla program 96% 92% 94% 

 
Gymnasiearbete läsåret 2018/19, andel E 
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 Kvinnor Män Alla 

Yrkesprogram 94% 95% 95% 
Högskoleförberedande program 99% 92% 95% 
Alla program 97% 93% 95% 

 
I det systematiska kvalitetsarbetet har skolan identifierat måluppfyllelsen i kursen Matematik 1a som ett utvecklingsområde. 
Kursen läses av samtliga elever på yrkesprogram. Kursen har en jämförelsevis låg andel godkända betyg (A-E). Ett 
utvecklingsarbete med förändrade gruppkonstellationer och resursinsatser pågår. Läsårets resultat är 90% godkända 
kursbetyg, högre än föregående läsår, 84%. 
 
 
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 

 
 

Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10 

Vägga gymnasieskola 15% 48% 23% 10% 4% 5,7 

Samtliga skolenheter 15% 50% 25% 7% 4% 5,8 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Elever år 2 i gymnasieskola. 

 
Vuxenutbildning 
Av resultatet av vårens elevenkät framkommer att eleverna bedömer sin möjlighet till inflytande och individuellt upplägg av 
studierna till ett värde av 4,2 av 5,0. Vuxenutbildningens styrdokument betonar vikten av inflytande och individuellt upplägg av 
studierna.  Vuxenutbildningen arbetar ständigt med att utveckla och förbättra elevernas delaktighet i sin utbildning. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter är delaktiga i och har 
inflytande över sin utbildning 

Elevers upplevelse av delaktighet och 
inflytande i skolan 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Gymnasieskola: 
5,7/10 
Vuxenutbildning: 
4,2/5,0 

Helt 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter utvecklas så långt som 
möjligt och har goda resultat 

Andel elever med gymnasieexamen inom 4 
år (ej studiebevis) 

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 
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 Genomsnittlig betygspoäng för elever på 
Vägga gymnasieskola 

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 Andelen elever i vuxenutbildningen som 
uppnår eller är på väg att uppnå sina mål 
med studierna 

Högre än 2018 års 
värde  
4,5 av 5 (enkätsvar) 

4,2 av 5,0 Ej uppfyllt  

 Andelen avbrott av okänd anledning eller 
enligt vuxförordningen. 

Lägre än 2018 års 
värde 
Okänd orsak: 27 
Enligt vux-
förordningen: 152 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Kortfattad analys 
Utbildningen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande. Skolenkäten våren 2019 gällande nyfikenhet, självförtroende 
och ansvar visar på varierande men övervägande positiva resultat och resultat i nivå med riket i stort. 
 
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer 

 
 

Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10 

Vägga gymnasieskola 11% 42% 37% 6% 4% 5,3 

Samtliga skolenheter 13% 49% 29% 6% 3% 5,7 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Elever år 2 i gymnasieskola. 

 
Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete 

 
 

Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10 

Vägga gymnasieskola 18% 41% 24% 9% 8% 5,8 

Samtliga skolenheter 23% 46% 19% 6% 6% 6,4 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Elever år 2 i gymnasieskola. 
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Mina elever vill utvecklas och prestera bra i skolan 
 
 

Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10 

Vägga gymnasieskola 14% 77% * 0% * 6,8 

Samtliga skolenheter 24% 65% 10% 0% 1% 7,1 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Pedagogisk personal i gymnasieskola. * = 1–9 svarande. 

 
Vuxenutbildning 
En ny utbildning inom administration har startats i augusti, som ett resultat av kartläggning av näringslivets behov av 
kompetens. Antalet högskolestuderande från andra kommuner som använt Lärcentrums möjlighet till tentamen i Karlshamn 
var under våren 35 personer, detta har genererat 17 500 kronor. 
 
Under hösten skall Lärcentrum genomföra marknadsföring med information om möjligheten att göra tentamen i Karlshamn 
och om möjligheten för Karlshamns kommuns invånare som studerar även vid andra lärosäten att kunna utnyttja Lärcentrums 
studierum. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter utvecklar ett 
entreprenöriellt förhållningssätt 

Elevers upplevelser av entreprenörskap i 
skolan                                                            
- Lust att lära                                                  
- Självförtroende                                            
- Ansvar för studier 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
- Lust att lära: 
5,3/10 
- Självförtroende: 
5,8/10 
- Ansvar: 6,8/10: 

Helt 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Kortfattad analys 
 
Jag känner mig trygg i skolan 

 
 

Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10 
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Vägga gymnasieskola 40% 39% 10% 6% 6% 7,3 

Samtliga skolenheter 53% 35% 6% 3% 3% 8,1 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Elever år 2 i gymnasieskola. 

 
Jag har studiero på lektionerna 

 Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10 

Vägga gymnasieskola 15% 51% 24% 7% 4% 5,8 

Samtliga skolenheter 19% 52% 20% 7% 2% 6,2 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Elever år 2 i gymnasieskola. 

 
Skolarbetet är för svårt för mig 

 Stämmer helt och 
hållet 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer ganska 
dåligt 

Stämmer inte alls Vet ej Index 0-10* 

Vägga gymnasieskola 6% 25% 45% 19% 5% 6,0 

Samtliga skolenheter 5% 27% 47% 18% 3% 6,0 

Källa: Skolenkäten 2019, Skolinspektionen. Elever år 2 i gymnasieskola. * Omvänd skala. 

 
Vuxenutbildning 
Enligt resultatet av vårens elevenkät framkommer att eleverna uppfattar skolan som en trygg plats till ett värde av 4,4 av 5,0. I 
enkätresultatet framkommer att ett fåtal elever upplevt sig kränkta, av annan elev eller personal. Trots att majoriteten är trygga 
i skolan och inte utsatts för kränkande bemötande fortsätter värdegrundsarbetet i syfte att ge alla elever en trygg skolmiljö 
utan kränkningar. 
 
Enligt resultaten i vårens elevenkät rekommenderar 83% av eleverna vuxenutbildningen till andra. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter är trygga och upplever 
studiero i skolan 

Andel elever som upplever att de är trygga i 
skolan 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
7,3/10 
Vuxenutbildning: 
4,4 av 5,0 

Helt 

 Elevers uppfattning om studiero i skolan Övervägande 
positivt och 

Gymnasieskola:  
5,8/10 
Vuxenutbildning: 

Helt 
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kontinuerlig 
förbättring 

4,4/5,0 

 Elevers upplevelser av negativ stress i 
skolarbetet 

Indikatorsnivå sätts 
till: Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
6,0/10 

Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Kortfattad analys 
Att se över ledningsorganisationen och skapa förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap är grunden för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och få effektivitet både vad gäller ekonomi och kvalitet. 
 
Sjukfrånvaro totalt 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013-2019 

Gymnasie- och 
vuxenutb. 

5,23 
 

5,00 
-4% 

6,49 
+30% 

7,33 
+13% 

6,87 
-6% 

7,03 
+2% 

7,18 
+2% 

+37% 

Karlshamns 
kommun totalt 

11,07 
 

12,01 
+8% 

13,12 
+9% 

12,80 
-2% 

14,21 
+11% 

13,31 
-6% 

11,80 
-11% 

+7% 

Sjukdagar per anställd, jan-juni. Förändring i procent. 

 
Vuxenutbildning 
Medarbetarsamtal har genomförts med samtlig personal. En stor majoritet uttrycker stor trivsel i arbetet, möjlighet till påverkan 
och deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett par medarbetare uppger att arbetsbelastningen periodvis varit hög men 
att den över tid varit hanterbar.  
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Personal i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter har god kompetens och 
hälsa, en god arbetsmiljö och upplever 
ett gott ledarskap. 

Andel medarbetare som anser att 
arbetsmiljön är god 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

85



 Andelen medarbetare som upplever att det 
finns möjlighet till inflytande och delaktighet 
i sitt arbete 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 Andelen medarbetare med behörighet att 
bedriva all undervisning i sin tjänst 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 Andel medarbetare med lärarlegitimation i 
minst en kurs 
 
Andel av tjänstgörande lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i ämnet 
läsåret 2018/19 

Högre än i riket 
 
 
 

Karlshamn: 86,9% 
Riket: 81,7% 

Välj status 

 Sjukfrånvaro i % av arbetstid Kontinuerlig 
förbättring 

Ökande Ej uppfyllt  

 Andel medarbetare som anser att det finns 
ett gott ledarskap 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 Andel medarbetare som upplever 
jämställdhet/jämlikhet på arbetsplatsen 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Redovisas i 
samband med 
årsbokslutet 

Välj status 

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Nytt introduktionsprogram 
Den 1 juli 2019 ersatte programinriktat val (IMV) introduktionsprogrammen preparandutbildning (IMPRE) och programinriktat 
individuellt val (IMPRO). Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt 
program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är 
inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 
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Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig 
som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. 
 
31 elever har blivit antagna till programinriktat val, 24 av dessa har blivit antagna till IMV med inriktning mot yrkesprogram och 
7 har blivit antagna till IMV med inriktning mot högskoleförberedande program. 
 
Ökat antal sökande till Vägga Gymnasieskola 
Sökande från åk 9 till hemkommunens gymnasieskola har ökat med 58 sökande, totalt 290 förstahandssökande i åk 9 till 
Vägga Gymnasieskola läsåret 19-20 (endast sökande till nationella program och programinriktat val, IMV). 
 
Antal folkbokförda i Karlshamn som söker till åk 1 har ökat från 384 till 426 sökande, av dessa söker 21,1 procent till annan 
kommun eller friskola, en minskning mot föregående år med 4,5 procent 
 
Antalet inskrivna på gymnasieprogram på Vägga Gymnasieskola (september 2019) har ökat med 24 elever jämfört med 
samma period 2018. 
 

 Sept 2018 Sept 2019 Skillnad 

Folkbokförda Karlshamn 816 773 43 

Asylsökande 7 14 -7 

Folkbokförda annan kommun 193 203 -10 

Alla 1017 993 24 

Källa: IKE-systemet i Skåne och västra Blekinge 

 
Antalet inskrivna på gymnasieprogram på fristående skola eller kommunal skola i annan kommun (september 2019) har 
minskat med 23 elever jämfört med samma period 2018. 
 

 Sept 2018 Sept 2019 Skillnad 

Folkbokförda i annan skola 244 267 -23 

Källa: IKE-systemet i Skåne och västra Blekinge 

 
Detta är ett trendbrott då antalet folkbokförda på fristående skola eller kommunal skola i annan kommun ökat de närmast 
föregående åren. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Folkbokförda i annan skola 176 211 226 269 268 269 

Elevantal på nationella program och introduktionsprogram den 15 oktober respektive år. Källa: IKE-systemet i Skåne och västra Blekinge 

 
Trots elevminskningar bland elever på introduktionsprogram och elever folkbokförda i annan kommun ökar elevantalet på 
Vägga Gymnasieskola och elever folkbokförda i Karlshamn som väljer andra alternativ minskar. Elevökningen på Vägga 
Gymnasieskola är således större än den demografiska ökningen. Det höga söktrycket innebär bland annat ökad konkurrens 
om platserna på IMV. 
 
Förändrade krav på studie- och yrkesvägledning 
Under perioden har en statlig offentlig utredning ”Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle” presenterats och 
sannolikt kommer utredningen medföra förändringar i krav på studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan 
skola/arbetsliv/samhälle. Region Blekinge, tillsammans med Karlshamn och övriga blekingekommuner, ansöker nu om EU-
projektmedel för att stärka kompetensen kring samverkan mellan skola/samhälle och utveckling av studie- och 
yrkesvägledningen i hela regionen. Syftet är att projektet ska leda till utveckling av elevers valkompetens och entreprenöriella 
förmåga. 
 
Statsbidrag till lärarassistenter 
Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. 
Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen. 
 
Lärarassistenten får arbeta i följande skolformer: 

 förskoleklassen 

 grundskolan 

 grundsärskolan 

 gymnasieskolan eller 

 gymnasiesärskolan. 
 
Bidragsram för Karlshamns kommun 2019 är 1 349 999 kr. Fördelning och användande av medel är i skrivande stund inte 
klar. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 Vägga Gymnasieskola har en fortsatt stark ställning i gymnasievalet. Antalet folkbokförda elever som väljer Vägga ökar 

(+43 elever i september 2019 jämfört med samma period förra året) och antalet folkbokförda som väljer fristående 
skola eller kommunal skola i annan kommun minskar (-23 elever). 77% av de folkbokförda eleverna går på Vägga att 
jämföra med 74% i september 2018. Andelen som väljer den egna kommunens gymnasieskola är klart högre än i riket. 

 Samarbetet inom Gränslöst för vuxenutbildningen fungerar väl och ger ekonomiska fördelar. Verksamheten präglas av 
flexibilitet och individualiserad utbildning och det finns ett stort utbud av korta yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen. Samverkan i Gränslöst kring framför allt yrkesutbildningar möjliggör ett brett utbud av utbildningar 
samtidigt som intern konkurrens mellan kommunerna kan minimeras. Upphandling av utbildningsplatser gör det möjligt 
att tillgodose specifika behov på arbetsmarknaden (smala kompetenser, korta utbildningar, små volymer etc) på ett 
resurseffektivt sätt. 

 Fortsatt goda studieresultat med en hög andel godkända kursbetyg i gymnasieskolan och en hög andel som når målen 
med sina studier i vuxenutbildningen. 

 Hög kompetens i nämndens verksamheter med bland annat hög andel lärare i gymnasieskola med lärarlegitimation 
och behörighet i ämnet. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avvikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs-prognos 

2019

Prognos-        

avvikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 58 396 35 687 4 335 0 62 731 4 335 44 506

Personalkostnader -135 178 -82 711 0 0 -135 178 0 -79 937

Övriga kostnader -82 985 -62 706 -15 429 0 -98 414 -15 429 -67 875

Bruttokostnader -218 163 -145 417 -15 429 0 -233 592 -15 429 -147 811

Nettokostnader -159 767 -109 730 -11 094 0 -170 861 -11 094 -103 305
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget
Periodens 

utfall
Helårsprognos

Prognos-

avvikelse

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt > 7 mnkr 0

Stadigvarande läromedel gymnasie 950 24 950 0

IT-utrustning gymnasie 1 800 1 164 1 800 0

Arbetsmiljöåtgärder gymnasie 1 350 93 1 350 0

Stadigvarande läromedel vux 150 0 150 0

IT-utrustning vux 250 238 250 0

0

0

Summa 4 500 1 518 4 500 0  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Vidtagna åtgärder för budget i balans 2019 

 Minskning av bemanning i gymnasieskola och gymnasiesärskola med 9 årsarbetare (undervisning och programövergripande stöd). 

 Minskning av bemanning i vuxenutbildning (SFI) med 3 årsarbetare, halvårseffekt. 

 Minskning av bemanning i lärcentrum med 1 årsarbetare, 9 månaders effekt. 

 Minskning läromedel/utrustning i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Minskning av fortbildningsresurs i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och lärcentrum. 

 Minskning i ledningsresurs i gymnasieskola samt ledning/administration i gymnasiesärskola 0,5 tjänst (samordnare för IM). 

 Ej tillsatt vikariat 0,5 tjänst i vuxenutbildningen augusti-december 2019. 

 Minskning av bemanning förvaltningskontor, vakanshållande av verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning andra halvåret 
2019. 
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Det innebär att verksamheten har genomfört de av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade åtgärder för budget i balans 2019 
(dnr 2019/149). 
 
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar har förvaltningen arbetat aktivt med att söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet och 
utveckling i verksamheterna. Förvaltningen arbetar fortsatt med effektiviseringar för att nå ett bokslut i balans mot budget.  
 
Gymnasieskola 
För gymnasiets ordinarie verksamhet förväntas ingen avvikelse i slutet av året, oaktat den delen av effektiviseringskravet som saknar 
beslutade åtgärder, -5 094 tkr. Resultatet av elevantagningen inför höstterminen visar på att intäkter för interkommunal ersättning kommer 
att minska, samtidigt som kostnaderna kommer att minska i större utsträckning. Detta medför att den prognostiserade avvikelsen för 2019 
förbättras med 1 000 tkr från april månad, - 6 000 tkr. Fullständig prognos för gymnasiet bedöms till en avvikelse om -11 094 tkr för helåret 
2019. 

 
Vuxenutbildning 
Prognosen visar på en budget i balans för vuxenutbildningen. Osäkerhetsfaktorer är antalet studerande till yrkesutbildning under hösten 
och medförande medfinansiering. Rektor för vuxenutbildningen har tillsammans med enhetschefen för lärcentrum månadsuppföljning 
gällande ekonomin för att ha kontroll över det ekonomiska läget. 
 
Utbildning i svenska för invandrare, SFI, ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att någon fått rätt till det. Om det inte finns 
särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom en (flyktingstatus) tre månader (direktinvandrade) (20 kap 29 § skollagen). 
Vuxenutbildningen fick under våren ett besparingskrav som innebär en minskning med totalt fyra tjänster från augusti 2019. En 
konsekvens av besparingen är att två SFI-grupper har avvecklats. Detta har fått till följd att 33 kommuninvånare i augusti inte har kunnat 
erbjudas plats till SFI-studier inom stipulerad tid. 

 

 

 

 

7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 
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Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Anmälan till 

social-nämnden 

Rutiner gällande 

anmälningsskyldighet 

Verk-

sam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 Nämnd ☐ ☐ ☐ Kontroll genomförs under 2018. Resultat 
redovisas i samband med årsbokslutet. 

IM för enskild elev Behörighetskontroll inför 

erbjudande om plats 

Verk-

sam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 Nämnd ☐ ☐ ☐ Kontroll genomförs under 2018. Resultat 
redovisas i samband med årsbokslutet. 

Rätt till SFI Erbjudande om plats inom 

utsatt tid 

Verk-

sam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 Nämnd ☐ ☐ ☐ Kontroll genomförs under 2018. Resultat 
redovisas i samband med årsbokslutet. 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Kulturnämnd 
Nämndsordförande: Lena Sandgren 
Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: FC Tomas Ringberg  
Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Kultur Karlshamn  
Namnet på ansvarig chef: Maria Sköldqvist  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Kultur 
 Bibliotek 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Kultur Karlshamn utvecklar fortlöpande verksamheten inom kärnverksamheten. Det handlar exempelvis om folkbildningsuppdraget, 
frågor kring jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt digitalisering. Barn och unga är en prioriterad 
grupp.  

Genom ansökan om projektmedel i både regionala och statliga projekt har Kultur Karlshamn kunnat arbeta med 
utveckling/kvalitetshöjning/samverkan inom både bibliotek, allmänkultur och konst.  

Föreningshuset Lokstallarna med uppstarten av en dansscen är ett prioriterat område.  

Stadsbibliotekets lokaler är en begränsande faktor eftersom de inte är ändamålsenliga för verksamheten. 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  

- Inför Europaparlamentsvalet 2019, i samarbete med kommunkansliet, utbildades bibliotekspersonal, och våra 
lokalbibliotek användes som vallokal i samband med förtidsröstning.  På valdagen höll biblioteket i Svängsta öppet.  

- I projektet ”Allas möjligheter”, ett projekt med statliga medel från Kulturrådet (Stärka Bibliotek), har ett arbete pågått att 
stärka medarbetarna i sin roll som tjänsteperson.  

- På stadsbiblioteket har Blekingesamlingen lyfts fram genom en flytt från Vuxenavdelning till Läshörnan.  
- I projektet ”Digitalt först”, en nationell satsning som genomförs via Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, BiBK, höjs 

den digitala kompetensen på biblioteken. 
- Biblioteket i Hällaryd ingår i det regionala projektet ”Kreativa rum”, som genomförs via BiBK och Slöjd i Blekinge. I 

samverkan med Hällarydsborna skapas kreativa ytor för barn och unga med hållbarhet i fokus. 
- Stadsbiblioteket besöks av många ungdomar. Ytorna är små och det kan uppstå utmanande situationer både för 

besökare och medarbetare. Ett samarbete har påbörjats med fältgruppen, fritidsgårdarna och Karlshamns 
folkhälsostrateg för att skapa en tillgänglig plats där alla känner sig välkomna. 
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- Ett samarbete över kommungränsen har påbörjats i projektet ”Gemensam katalog” som finansieras via den statliga 
satsningen Stärkta bibliotek. Fyra av Blekinges kommuner ingår.  
 

 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kultur Karlshamn bidrar till att allas 
lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle 

Lättläst/medier i olika format: - andel utlån 
av anpassade medier i motsvarande 
bestånd  

Bibehållen nivå 
(2018; 156 %) 

Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamn bidrar till att allas 
lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle 

Lättläst/medier i olika format: - andel 
anpassade medier av det totala fysiska 
beståndet 

Bibehållen nivå 
(2018; 3.5%) 

Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamn bidrar till att ta 
ansvar för morgondagens 
digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle 

    

Kultur Karlshamns verksamheter 
främjar folkhälsan i kommunen och 
bidrar till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle 

    

 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  
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- Byggt upp organisationen kring projekt Språkstegen genom samverkan med barnhälsovården och förskolor i 

Karlshamn 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kultur Karlshamn stödjer det 
livslånga lärandet 

Språkstegen – antal uthämtade 
presentböcker till 1,5 åringar och 3 åringar  

Ny indikator 2019 Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Läsfrämjande insatser mot elever under 
skoltid: - andel klasser som varit på 
minst ett bokprat under läsåret av det totala 
antalet klasser som prioriteras i 
läsfrämjande planen  

80 % (ny indikator 
2019) 

Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla skolans 
elever åk F-9  

Minst 2 
kulturarrangemang 
(musik/teater/dans) 
för alla skolans 
elever åk F-9 

Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla barn i 
förskolan 3-5 år  

Minst 3 
kulturarrangemang 
för alla barn i 
förskolan 3-5 år 

Mäts på årsbasis  

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  

- Årets Berättarkraft genomfördes tillsammans med Olofström, i samverkan med BiBK, och med medel från Stärkta 
bibliotek. I samband med Berättarkraft hölls en bokmässa i Lokstallarna. 
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- Utvecklingen av föreningshuset Lokstallarna har varit prioriterat. Arbetet att etablera en dansscen i Lokstallarna enligt 
avsiktsförklaringen mellan Region Blekinge och Karlshamns kommun har pågått under året med invigning september 
2019.  

- I projektet ”Allas” möjligheter arbetar vi med att ta oss ut i samhället och möta våra målgrupper; en bibliotekscykel har 
införskaffats och utåtriktade aktiviteter har påbörjats ex Hemvändarträffen i juli 2019. 

 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kultur Karlshamns verksamheter 
stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap inom 
kulturområdet 

Antal samarbeten med kulturföretag, 
entreprenörer och kulturarbetare i samband 
med kommunens konstnärliga projekt, 
Berättarkraft, Kulturnatten och övriga 
arrangemang 

Ny indikator 2019 Mäts på årsbasis Välj status 

Kultur Karlshamns verksamhet 
bidrar till att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen 

   Välj status 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  

- Under 2019 har Kultur Karlshamn fortsatt arbetet med att skapa förutsättningar för Meröppet vid bibliotek i Mörrum och 
Hällaryd.  

 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 

98



Kultur Karlshamn erbjuder öppna, 
demokratiska arenor och 
mötesplatser 

Antal Meröppetlåntagare per bibliotek Ny indikator 2019 Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamn erbjuder öppna, 
demokratiska arenor och 
mötesplatser 

Antal passager under Meröppet per 
bibliotek 

Ny indikator 2019 Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamn erbjuder tillgång 
till litteratur, lässtimulans och god 
information 

    

Kultur Karlshamn bidrar till att 
kommuninvånare och besökare tar 
del av ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser i samarbete med 
kulturföreningar 

Fördelning av Kultur Karlshamns och 
föreningars (med bidrag) arrangemang och 
aktiviteter över olika konstformer och olika 
delar av kommunen 

Ny indikator 2019 Mäts på årsbasis  

Kultur Karlshamn bidrar till att barn 
och unga under sin fritid tar del av 
ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser 

Fördelning av Kultur Karlshamns och 
föreningars (med bidrag) arrangemang och 
aktiviteter över olika konstformer och olika 
delar av kommunen 

Ny indikator 2019 Mäts på årsbasis  

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Kultur Karlshamn arbetar enligt samverkansmodellen och genomför APT, personalmöten, verksamhetsmöten och 
medarbetarsamtal.  
Risk- och konsekvensanalys för stadsbiblioteket har genomförts.  
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
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Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Sjukfrånvaro dagar/anställda Mindre än 7 
dagar/anställda 

Mindre än 7 
dagar/anställda 
(jan-juni 1,55 
dagar) 

Helt 

Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Medarbetares upplevelser av arbetsmiljön  Ny indikator 2019 Mäts hösten 2019  

Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Medarbetares upplevelser av att det finns 
möjlighet till inflytande och delaktighet i sitt 
arbete 

Ny indikator 2019 Mäts hösten 2019  

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Den minskade budgetramen 2019 har gett påverkan genom färre antal årsarbetare, förlorad specifik kompetens och minskat 
utbud/service.  Verksamheten har systematiskt planerat, genomfört och följt upp effekterna av anpassningar med målet att 
begränsa negativa effekter för målgrupper och medarbetare.   
 
I planeringen av stadsbibliotekets framtid finns det en politisk intention att lokalisera biblioteket i nya lokaler på piren (Etapp 
5). 
 
Kultur Karlshamn omvärldsbevakar och följer den kulturpolitiska utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå och 
kulturlandskapets förändringar.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Kultur Karlshamn har fortsatt sitt arbete med att skapa ett rikt kulturliv i Karlshamn. Det ställer krav både på både personal 
och lokaler samt förmåga att samarbeta över gränser. Detta är något som Kultur Karlshamn ser som en framgångsfaktor. 
 
Kultur Karlshamn har framgångsrikt sökt och erhållit regionala och statliga medel inom både allmän kultur, konst och bibliotek.  
Kultur Karlshamn deltar och i vissa fall leder projekt som sker i samverkan inom Karlshamns kommun, med andra kommuner i 
Blekinge, regionalt (Region Blekinge, BiBK, Slöjd i Blekinge, Regionteatern Blekinge Kronoberg) och statligt (Statens 
konstråd). Projekten inbegriper bibliotek, allmän kultur, konst samt kulturella och kreativa näringar (KKN).  
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Beräknad 
avvikelse helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-prognos 
2019

Prognos-
avvikelse helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 1 511 1 787 -120 0 1 391 -120 1 795

Personalkostnader -10 608 -7 215 0 0 -10 608 0 -7 251
Övriga kostnader -16 663 -10 871 -2 0 -16 665 -2 -11 613

Bruttokostnader -27 271 -18 085 -2 0 -27 273 -2 -18 864

Nettokostnader -25 760 -16 298 -122 0 -25 882 -122 -17 069
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5. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget Periodens 
utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse
KS projekt > 7 mnkr 0

0
Projekt > 7 mnkr 0
Inventarier bibliotek 500 0 500 0
IT-teknologi 150 21 150 0
Konstnärlig utsmyckn 150 105 150 0
Inventarier Lokstallarna 200 0 200 0

0
0
0

Summa 1 000 126 1 000 0

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 

Kulturnämndens delårsrapport uppvisar ett underskott. Den negativa avvikelsen uppgår i augusti till 174 tkr vilket motsvarar  
1 % i förhållande till nettobudget. Prognosen för årsbokslut pekar mot en negativ avvikelse mindre än 1 % mot nettobudget.  
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
  Arbetsmiljö  Kontroll av rutin för säkerhet  EC  1 gång Kontroll 

av 
organisa
tion. 
Stickpro
v 

 Höste
n 2019 

 Kulturnämnd ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Omsorgsnämnden 
Nämndsordförande: Leif Håkansson 
Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Stöd i ordinärt boende 
 Stöd i särskilt boende 
 Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Verksamhetens professioner 
använder sin fulla potential och 
kompetens samt formar 
verksamheten utifrån kundens 
individuella behov och resurser 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjd 
med sin hemtjänst 

93% Resultatet kommer i 
den nationella 
brukarundersökningen 
senare i höst 

Ej tillämpligt 

Verksamhetens professioner 
använder sin fulla potential och 
kompetens samt formar 
verksamheten utifrån kundens 
individuella behov och resurser 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjd 
med sitt boende 

90% Resultatet kommer i 
den nationella 
brukarundersökningen 
senare i höst  

Ej tillämpligt  

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Sjuktalen är fortfarande höga och genererar höge kostnader. Det krävs både strukturell och kulturell förändring i 
verksamheten för att nå det önskade resultatet men det kräver också ett enträget och långsiktigt arbete för att det ska ske. 
Det pågår flera aktiviteter i syfte att minska sjuktalen och det går framåt om än sakta. 
 
De förändringar som har genomförts i verksamheten under året kan antas ha påverkat sjuktalen negativt. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Verksamheten utvecklar nya lösningar 
och arbetssätt för att höja kundens 
livskvalitet och inflytande utifrån 
verksamhetens befintliga resurser 

Sjuktal  31 dagar per 
anställd 2019 

33,79 Ej uppfyllt  

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Under innevarande år har beslutats om att flytta Solrosens verksamhet till Östralycke samt att avveckla Båtsmansgården under 2020. I 
ett tidigare beslut har Perennagårdens verksamhet planerats att flytta till Östralycke. Detta innebär en minskning av särskilda 
boendeplatser med åtta under innevarande år. Korttidsverksamheten flyttas till Solrosens lokaler där även myndighetskontor, trygg 
hemgång m.fl. också ska lokaliseras, flytt sker under hösten. Detta innebär att vi under året lämnar tre lokaler, Perennagården, 
Drottninggatan 49 och Persgården. 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Till följd av minskad budgetram och nya icke kompenserade kostnader gick omsorgsnämnden in i 2019 med en anpassningsutmaning 
om ca. 39 mnkr. Utfallet av förhandling med bostadsbolaget gällande hyror samt statsbidrag på 2 mnkr genererar att anpassningen 
minskar till drygt 30 mnkr. 
  
Förvaltningen har haft och har en stor utmaning när det gäller budgetarbetet. Avsikten är alltid att klara balanskravet men under 
innevarande år har det varit ett intensivt och hårt arbete i hela förvaltningen där vi totalt sett fortfarande har höga personalkostnader i 
förhållande till budget. Flera enheter prognostiserar en budget i balans trots att förutsättningarna har förändrats under pågående 
budgetår. Hemtjänsten visar totalt sett på ett prognostiserat underskott men resultatet visar på succesiva förbättringar och en positiv 
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trend. Fastighetschefens framgångsrika förhandling med bostadsbolaget när det gäller hyrorna på Ekegården och Östralycke är självklart 
en viktig faktor i det positiva budgetresultatet.  
 
Då en ytterligare ramminskning är planerat för 2020 beslutade omsorgsnämnden om att Båtsmansgården ska avvecklas, enligt plan 
innan 2020 års utgång, samt att Solrosens och Perennagårdens verksamheter flyttas över till nya delen av Östralycke. 
Bemanningskvoterna justerades något samt att städavtalet med Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande städ av de boendes lägenheter 
sades upp och städet som är en omsorgsinsats utförs av personalen på boendet. Inom hemtjänsten lades avlösarteamet ner och utförs 
sedan april av hemtjänstpersonal i respektive hemtjänstområde. 
Både genomförda och planerade åtgärder innebär förändrade förutsättningar för hela förvaltningen. Avsikten är att inte behöva säga upp 
personal vilket innebär att bemanning och schemaläggning måste förändras och göras utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
Förvaltningen har genomfört flera förändringar hittills i år med gott resultat då prognosen visar ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sedan revisionsrapporten utkom 2017 gällande myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har ett intensivt och långsiktigt 
utvecklingsarbete pågått som under senaste halvåret har visat sig vara framgångsrikt. Trots minskat antal boendeplatser har kön till 
särskilt boende minskat markant i jämförelse med tidigare år. Även behovet av korttidsplatser har minskat i jämförelse med tidigare år. 
Kortidsverksamheten är planerad och budgeterad för 14 platser men har under långa perioder haft upp emot 20 platser belagda. Efter 
sommaren har behovet varit mindre än 14 platser en längre period. Både kön till särskilt boende och korttidsplatser kommer även 
framgent att variera men trenden är positiv. Teamarbete, kompetens och tydlig ledning är viktiga komponenter i ett lyckat 
utvecklingsarbete. Trygg hemgång är en faktor i den positiva utvecklingen då övergången från sjukhus till hemmet är särskilt sårbar för 
den äldre. Den ökade tryggheten i samband med utskrivning från sjukhuset ger en solid grund för en fortsatt hemmavistelse. 
 
 
Det pågår rekrytering av aktivitetssamordnare till Östralycke. Enligt plan och överenskommelser med KABO ingår i tjänsten även ett 
värdskap mot trygghetsboendet i Asarum samt stöd till träffpunktsverksamheten. Trygghetsboendet är inflyttningsklart under hösten. 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 65 060 43 310 45 521 2 211 5 135 0 70 195 5 135 52 051

Personalkostnader -355 966 -238 696 -244 290 -5 594 -9 944 0 -365 910 -9 944 -254 411
Övriga kostnader -167 006 -109 180 -103 587 5 593 5 809 0 -161 197 5 809 -99 835

Bruttokostnader -522 972 -347 876 -347 877 -1 -4 135 0 -527 107 -4 135 -354 246

Nettokostnader -457 912 -304 566 -302 357 2 209 1 000 0 -456 912 1 000 -302 195
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5. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse helår

KS projekt > 7 mnkr 0
0

Projekt < 7 mnkr 0
0

ON Investeringsprojekt -3 500 -2 017 -4 500 -1 000
0
0
0
0
0

Summa -3 500 -2 017 -4 500 -1 000

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 

Ekonomisk uppföljning 
Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om ca 1 mnkr på helåret. För perioden jan-aug är avvikelsen +2,2 mnkr mot periodbudgeten. 
Föregående prognos var ca -1 mnkr. Förbättringen avser flera poster till exempel minskade hyror, färre dyra bostadsanpassningar och statsbidrag. En 
stor del av förbättringen är till följd av den förhandling som har skett mellan kommun och fastighetsägare när det gäller hyror av de ombyggda och 
tillbyggda boendena, Ekegården och Östralycke, som har lett till minskade hyror på helår med ca 6,3 mnkr jämfört med budget. Förhandlingarna har 
ännu inte resulterat i ett färdigt avtal varpå tillkommande kostnader inte kan uteslutas. Verksamheten arbetar aktivt med personalkostnaderna som 
utgör den största posten i budgeten och anpassningar för att nå en budget i balans. Ett fortsatt arbete med sjuktalen hoppas ge en effekt på sikt.  
 
Verksamheten arbetar aktivt med budget och sjuktal samt fokuserar på kärnuppdraget för att möta dessa förändringar. Anpassningsåtgärderna 
innebär att det inom en del enheter blir övertalig personal. Verksamheten arbetar aktivt med att hantera övertaligheten i hela organisationen i syfte 
att undvika uppsägningar.  
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Budgetförutsättningarna kräver förändringar i form av förändrade arbetssätt och annan schemaplanering, vilket är ett systematiskt och långsiktigt 
arbete. Under året har omsättningen av chefer varit låg, förutom inom Hemtjänsten, vilket är en nyckelfaktor för att verksamheten skall kunna styras 
effektivt samt ha en sund ekonomisk hushållning. 
 
Stöd i Särskilt boende 
Verksamhetsområdet särskilt boende prognosticerar ett överskott om +4,8 mnkr och har en periodavvikelse om +4,2 mnkr. Överskottet beror till stor 
del på minskade hyreskostnader med 6,3 mnkr, för Östralycke och Ekegården, än budgeterat. Intäkterna avviker med +1,3 mnkr vilket till största delen 
beror på att det i budgeten inte har budgeterats med intäkter och kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Övriga intäkter som utgörs av i första hand 
hyresintäkter, momsersättning och kostersättning. Intäkterna för dessa kategorier ligger i nivå med periodbudgeten.  
 
Personalkostnaderna utgör största delen av verksamhetsbudgetens kostnader och verksamheten är personaltät. Prognosen visar på att 
lönekostnaderna är i balans, när hänsyn till arbetsmarknadsintäkterna räknas in. Anpassningen av kvoterna per lägenhet från juni har inneburit en 
positiv kostnadsutveckling och en personalbudget i balans. Budgeterade kvoter dagtid varierade mellan 0,65-0,74 per boende i början av året och nya 
kvoter varierar mellan 0,65-0,70 per boende. Enhetscheferna har aktivt arbetat för en minskad kvot och ny schemaläggning.  
 
Sjuklönekostnaderna har under våren varit höga i förhållande till budgeterade medel för perioden jan-aug. Att sänka sjuklönekostnaderna och 
sjuktalen är ett långsiktigt arbete. Flera åtgärder har vidtagits, rutiner för olovlig sjukfrånvaro, aktivt arbete med rehab och ett påbörjat arbete för 
hälsosammare scheman med bland annat mindre nattarbete på Båtmansgården som försöksboende.  
 
Övriga kostnader visar en avvikelse för perioden på +3,5 mnkr. Avvikelsen beror på främst minskade hyreskostnader, beskrivna ovan. Under hösten 
kommer flytten från Solrosen, Perennagården och Persgården genomföras till Östralycke. Flytten kommer innebära en merkostnad för personal och för 
flyttkostnader. Tillkommande kostnader mot budget är bland annat städ och tvätteritjänster för nya delen på Östralycke. Anpassningar genomfördes 
även i budgeten avseende städkostnader. 
 
Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 
Verksamhetsområdet visar på en periodavvikelse med +3,5 mnkr för perioden jan-aug. Periodens positiva avvikelse beror främst på låga kostnader för 
bostadsanpassningar och tekniska hjälpmedel med +1,6 mnkr och +0,6 mnkr. Kostnader för dessa förväntas öka under hösten. Även intäkterna har 
ökat till följd av bland annat arbetsmarknadsbidrag och fler brukare än budgeterat. Kostnaderna för personal har kunnat hållas i balans för perioden 
jan-aug på grund av åtstramning och vakanser. Verksamhetsområdet ersätter i regel inte alla anställda vid sjukdom och ledigheter förutom 
korttidsboendets personal och sjuksköterskor kväll och natt. 
 

114



Prognosen föregående prognostillfälle var +2,4 mnkr och prognosen visar nu på +2,7 mnkr. Bostadsanpassningarna utgör den enskilt svåraste posten 
att prognostisera, de senaste åren har den legat runt -5,5 mnkr. Bostadsanpassningarna har en prognos om ca -4,9 mnkr eftersom periodens utfall jan-
aug är lågt. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel prognostiseras ge ett mindre överskott eftersom nybyggen som Östralycke håller en hög standard. 
 
Stöd i ordinärt boende 
Verksamheten Stöd i ordinärt boende redovisar en periodavvikelse om -4,2 mnkr, och prognosen för helåret ligger på -6,8 mnkr. Intäkter och övriga 
kostnader är i balans i Hemtjänstens verksamhet. Det som varit och fortsatt är en stor utmaning för verksamheten är snabba omställningar utifrån 
bemanning och schemaplanering samt att minska sjuktalen. Kostnad för sjukfrånvaro uppgår under perioden till -3,6 mnkr och den totala 
periodavvikelsen för personalkostnader är -4,4 mnkr. Trots underskott förflyttar sig verksamheten framåt i arbetet med minskad kostnad per 
hemtjänst timme. Jämfört med samma period föregående år har verksamheten också lägre personalkostnader.  
 
Många förändringar har skett i verksamheten men förflyttningen framåt tar längre tid än beräknat. Det är viktigt att det ekonomiska arbetet får en 
långsiktighet och hållbarhet. Verksamhetschef och enhetschefer har haft stort fokus på ekonomiarbete där analys har gjorts av verksamheten för att få 
en förståelse och kunskap kring vilka åtgärder som behöver göras. För att möta omställning av budget krävs snabba åtgärder som ger snabba resultat. 
Detta kan orsaka oro och stress hos medarbetarna och kan även påverka sjuktalen negativt. Verksamheten arbetar för att kunna göra snabba 
omställningar men också på att bli bättre på att prognostisera och att göra mer långsiktig planering.  Det krävs ett tydligt ledarskap med kontroll över 
planering och bemanning.  
Ledningsgruppen, verksamhetschef och enhetschefer, planerar att arbeta tillsammans med medarbetarna för att nå en friskare arbetsplats med 
utgångspunkt i att skapa en begriplighet för uppdraget och meningsfullhet i det dagliga arbetet. En strukturerad och målmedveten plan som sträcker 
sig över ett år har upprättats, planerad start i november. Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorg ska vara vägledande genom hela 
arbetsprocessen.  
 
Centralt 
Periodens avvikelse för verksamhetens centrala delar är -1,2 mnkr och beror till största delen på kostnader för övergripande personalåtgärder i 
samband med personal som avslutar sina tjänster inom kommunen. Intäkter är i balans och övriga kostnader visar ett underskott om 0,3 mnkr för 
perioden. Intäkterna kommer att öka på grund av ett tillkommande statsbidrag om 2 mnkr. Helårsprognosen för de centrala delarna ligger på +0,3 
mnkr medräknat statsbidrag om 2 mnkr. Nu kända kostnader som tillkommit sedan föregående prognos, är kostnader för ny verksamhetschef på 
Särskilt boende som belastar verksamheten från oktober. Centralt ligger också förvaltningens budget för IT & Välfärdsteknik, vilken beräknas att 
förbrukas på helår. 
 
Investeringsuppföljning 
Prognosavvikelse – 1 000 tkr enligt ordförandebeslut Kommunstyrelsen 2018-12-21, dnr 2018/3952. Protokoll Omsorgsnämnden § 177, 2018-12-21.  
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redo- 
visnings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommu-
nstyrelsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
 Vårdmötet Tvärprofessionella team Kvalitets-

utvecklare 
5 vår och 
5 höst 

Observa-
tion och 
intervju 

Vår 
och 
höst 

 ON ☐ ☒ ☐ Det finns en hög följsamhet av rutinen. 
Mötena tenderar att handla om praktiska 
saker att lösa och inte så mycket fokus på 
insatsen som är beviljad för den enskilde. 
Detta hänger sannolikt ihop med mål och 
detaljnivå i biståndsutredningarna. Med de 
förändringar som håller på att genomföras i 
biståndsutredningar, med SMARTA mål 
och en ökad detaljnivå om den enskildes 
behov av hjälp och stöd, så är 
bedömningen att det framöver blir ett ökat 
fokus på vårdmötena kring insatsens 
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utförande och uppföljning av om insatsen 
bidrar till den enskildes mål. 

Delegations-
processen 

Tvärprofessionella team  MAS 3 vår och 
3 höst 

Intervju 
och 
statistik 

Vår 
och 
höst 

ON ☐ ☒ ☒ Det behöver förtydligas att det är 
personalens ansvar att de har aktuell 
delegering, nödvändig kunskap samt ha 
koll på när delegering går ut och ev. 
behöver förnyas. Utbildningsinsatser sker 
enligt plan. Viktigt med återkommande 
genomgång/utbildning kring kunskapen 
vad en delegering innebär för ansvar.  
Avvikelser gällande delegerade 
arbetsuppgifter som överlämnande av 
läkemedel handlar ofta om missad dos och 
där behöver rutiner/åtgärder i respektive 
verksamhet diskuteras. Återkommande 
utbildning och genomgång behövs i 
arbetsgrupperna kring rutin delegering och 
ansvar. 
 

 Hygienrutin Tvärprofessionella team  MAS 3 vår och 
3 höst 

Intervju 
och 
statistik  

Vår 
och 
höst 

 ON ☐ ☐ ☒ Alla berörda ger uttryck för att hygienrutin 
är känd men att det i vissa delar brister i 
följsamhet. Enligt nationell mätning är det 
handsprit före arbete samt användande av 
skyddsrock som oftast brister. Saknas 
hållare till  handskar och sprit på vissa 
ställen och i hemtjänster har den enskilde 
brukare skyddsutrustning hemma 
alternativt att personal har det med sig i en 
ryggsäck. Personal använder inte alltid 
avsedda arbetskläder. Lättare att 
informera/påpeka följsamhet hygienrutin 
för nyanställda än för de "gamle" som 
lättare gör som det alltid gjort. Svårt att lära 
om. Personal med eksem och ortoser har 
svårt för att leva upp till hygienrutin. 
Fortsatt arbete krävs för att få fullständig 
följsamhet till hygienrutin.  Viktigt att 
Enhetschefer regelbundet genomför 
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egenkontroller enligt hygienrutinen och att 
förutsättningar finns så att efterlevnad av 
rutin kan ske. Att verksamheten efterfrågar 
resultat och arbetar med åtgärder utifrån 
resultatet. Att det finns handskhållare lätt 
tillgängligt på särskilt boende och att 
utrustning finns i det egna boendet 
alternativt i en ryggsäck som tas med 
under hela arbetspasset. 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019-2022 
Period: Jan-Aug 19 
Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 

Förvaltning: Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson  

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Gata-Park verksamheten och Fritidsenheten  

Namnet på ansvarig chef: Tf Gata-parkverksamheten, Ulrika Nordén Johansson. Fritidsenheten, 
Thomas Nilsson 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gata, trafik och maskin 

 Park, marin 

 Fritid 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Nämndens arbete med att utveckla och ta ansvar för ett hållbart samhälle går enligt plan. Genom att prioritera trygghets 
insatser som främjar cykling såsom belysning av cykelbanor, faciliteter för cyklister så arbetar nämnden mot målet med att 
öka antal resor med cykel eller gående.  
 
Idrott och motion för alla är också något som nämnden bidragit med under perioden genom att skapa förutsättningar till att det 
erbjuds motionsformer för alla, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar. Goda exempel är en tillgängligare fritidsbibbla 
som under perioden ökat utlåningen av sportartiklar, fler spontanidrottsplatser har anlagts, samarbetsprojekt med 
föreningslivet har genomförts. Allt har resulterat i fler medborgare i rörelse. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall 
indikator 

Status 
indikator 

Att minska koldioxidutsläppen 
genom att en större andel 
cyklister och gångtrafikanter 
pendlar in och ut ur staden. 

Öka antal cyklister på: 
 
-Erik Dahlbergsvägen (2  
 mätpunkter) 
-Prinsgatan 

Utgå från ingångsvärde 2018 och därefter en årlig 
ökning. 
2018: Erik Dahlbergsvägen (Jysk) 670 ÅDT 
2018: Erik Dahlbergsvägen(Tingshuset) 741 ÅDT 
2018: Prinsgatan (bakom KEAB) 549 ÅDT 
 
 

Mätning 
presenteras 
vid årsskifte 

Välj status 

Att våra medborgare har en god 
folkhälsa genom att erbjuda 
möjlighet till motion på lika 
villkor, oberoende av ålder och 
ekonomiska förutsättningar 

Öka antal besökare i natur 
och rekreationsområden. 

Utgångsvärde tas fram 2019, därefter en årlig 
ökning. 

Utgångsvärde 
presenteras 
vid årsskifte 

Välj status 

 

120



 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Utifrån målet att vara en trygg plats där medborgarna känner att de har livskvalitet så har nämnden arbetat med olika 
samarbetspartners för att utveckla former för föreningssamverkan. Detta arbete ska resultera i att fler blir delaktiga i 
föreningslivet och därmed får möjlighet till en gemenskap. Det har arbetats fram ett idrottspolitiskt program som ska stötta 
denna målsättning. För att fler ska attraheras av, och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det gjorts en del 
insatser i våra parker och strövområden både gällande renhållning och tillgänglighet 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att medborgarna genom att vara 
delaktiga i ett aktivt föreningsliv ska få 
möjlighet till en gemenskap och en 
god folkhälsa. 

Öka antalet grundbidragsberättigade 
barn och ungdomar i föreningslivet. 
 

 Flickor i åldern 7-20 år 

 Pojkar i åldern 7-20 år 
 

Flickor: Fler än 3755 (2018 
utgångsvärde)  
Pojkar: Fler än 4470 (2018 
utgångsvärde) 
 

Redovisas årsvis Välj status 

Att medborgarna genom attraktiva 
mötesplatser i naturområden, parker, 
skärgård och andra grönområden ska 
känna ett välbefinnande. 

Öka antalet besökare på två 
mätpunkter i kommunens natur- och 
rekreationsområden 
 

Utgångsvärde tas fram 2019, 
därefter en årlig ökning 

Redovisas årsvis Välj status 

Att Karlshamn blir en renare kommun. Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

Utgångsvärde 2019, därefter 
en årlig ökning 
 

Redovisas årsvis Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Nämnden har två fokus för att bli en effektiv och innovativ kommun, medarbetaren och ekonomin. Genom att vara en flexibel 
arbetsgivare med medarbetarens behov i fokus så bidrar man dels till att behålla kompetens och resurser vilket i sin tur leder 
till kostnadseffektivitet och kvalitet i utfört arbete. Genom digitalisering skapar nämnden morgondagens tjänster där 
tillgänglighet och enkelhet för medborgaren är det primära men dessa tjänster bidrar även till intern effektivitet och 
kostnadsbesparingar.  

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamns kommun är en 
attraktiv och modern arbetsplats där 
medarbetare får möjlighet att utveckla 
och utvecklas. 

Andelen personal som är 
tillsvidareanställd i verksamheter inom 
Teknik- och fritidsnämndens 
ansvarsområde ska arbeta kvar i 
organisationen i minst 4 år. 

Utgångsvärde tas fram 
2019, därefter en årlig 
ökning 

 Välj status 

Att Karlshamns kommun har en god 
och balanserad ekonomi 

Minskad administrationstid i 
verksamheterna inom Teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

Minst 500h /år  Välj status 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Fritid: 
Fritidsenhetens största utmaning är hur vi ska kunna genomföra effektiviseringar och besparingar tillsammans med andra verksamheter/enheter 
samtidigt som vi ska omvärldsbevaka och tillgodose föreningarnas samt allmänhetens behov gällande fritids verksamhetsområde.  
 
Gata/park/marin: 
Att klara grunduppdraget trots besparingar, till stor del i form av mindre personal.     
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Fritid: 

 Införandet av webb bidrag och webbokning vilket leder till mindre administrationstid. 

 Vår medverkan i ARK56 har gett en mer tillgänglig kust och skärgård. 

 Återigen ger oss rankingen i årets friluftskommun en topplacering 

 Vår framgång i målet med bryggan i Solskensviken som blev till vår fördel, vilket resulterar i att vi kan utveckla Väggaviken vidare. 

 Satsning på jämställd spontanaktivitet 

 Att Jössaprojektet har kommit igång 
 
 
 
 
Gata/park/marin: 
 

 Vi börjar bli klara med våra serviceavtal vilket kommer spara mycket tid och också vara en utgångspunkt för att kunna göra ytterligare 
effektiviseringar.                                                                                                                                                                                                                                        

 Flera aktiviteter utförda 2019 som främjar cyklismen några exempel är förbättring av belysning längs en bit av Vislanda banan och längs med 
Södra Stärnövägen samt cykelpassage på Drottninggatan.                                                                                                                                                    

 Vi har byggt OCR bana, hundrastgård samt gjort förbättringsåtgärder på Blekingeleden för att få fler människor i rörelse och att vistas 
utomhus.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Utbyte av papperskorgar i de centrala delarna har varit uppskattat av medborgare och ska leda till mindre nedskräpning.                                                                                                                                                                                                                                                   
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4. Ekonomisk uppföljning 

 

Driftuppföljning 2019-08-31 

Nämnd: TFN Helårsbud
get 2019 

Periodens 
budget 

Period
ens 

utfall 

Återstår 
period- 
budget 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder 

Helårs 
prognos 

2019 

Prognos 
avvikelse 

helår  

Period
ens 

utfall 
föregå
ende 

år 

Intäkter 69 774 46 516 46 874 358 1 534 500 71 808 2 034 48 819 

                    
Personalkostn
ader -32 903 -21 935 -20 323 1 612 1 781 0 -31 122 1 781 -35 455 

Övriga 
kostnader -119 173 -79 449 -83 062 -3 614 -3 965 150 -122 988 -3 815 -68 441 

                    
Bruttokostnad
er -152 076 -101 384 

-103 
386 -2 002 -2 184 150 -154 110 -2 034 

-103 
896 

                    

Nettokostnad
er -82 302 -54 868 -56 512 -1 644 -650 650 -82 302 0 -55 077 
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Ekonomisk analys av drift 

Kommentar och analys 
Förvaltningsledning och projektkontor 

Positiv avvikelse personalkostnader, diverse kostnader tillkommer under hösten 

Ingen prognosavvikelse helår 

 
 
 
Gata-park verksamheten 

Positiv avvikelse personal pga. ej tillsatt verksamhetschef samt lägre personaltäthet gatu-och parkskötsel. 
Negativ avvikelse om –50 tkr, kostnader för köp av externa tjänster gatu-och parkskötsel samt ökade driftskostnader parkförvaltning och 
naturområden. 

 

Fritidsenheten 

Negativ avvikelse om -600 tkr på Väggabadet pga. dålig beläggning. 

 

Effekter av anpassningar och åtgärder 

Teknik- och fritidsnämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på -650 tkr. 

Åtgärder för att hantera den negativa helårsavvikelsen kommer göras.  

Det kommer dock inte vara möjligt att göra denna anpassning och samtidigt bibehålla samma standard i hela verksamheten.  
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5. Investeringsuppföljning 

Period: januari-augusti, 190831   

Teknik och fritidsnämnd, belopp i tkr 
Årsbudget 

2019 
Periodens 

utfall  
Helårsprognos 

Prognos avvikelse 
helår 

Projekt mindre än 7 mnkr      

1001 Gatuservice maskiner/fordon -500 -151 -151 349 

1301 Kallbadhus väg, gata -400 -187 -400 0 

1307 Tillgänglighetsanpassning 0 0 0 0 

1308 GCM-vägnät, utbyggnad      -1 500 -655 -1 500 0 

1310 Utredning trafikmiljö Asarum  -500 -12 -12 488 

1311 Gatu-o vägbelysning, ombyggnad 0 -142 0 0 

1313 Omskyltning hastigheter -90 0 -90 0 

1314 Gatuunderhåll -4 267 -4 058 -4 645 -378 

1316 Belysning gata -2 958 -561 -3 100 -142 

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -775 -20 -775 0 

126



1339 Kollektivtrafikåtgärder -100 0 -100 0 

1347 Broar -800 -181 -800 0 

1349 Lokalgata Samariten -600 -525 -525 75 

1401 Förnyelse parker/lekplatser -240 -15 -240 0 

1412 Badhusparken -360 -250 -360 0 

1419 Friluftsområden -500 -500 -500 0 

1421 Motionsslingor/vandringsleder -500 -923 -1 200 -700 

2504 Bryggor småbåtshamnar -500 -532 -532 -32 

2527 Djursport -2 000 -238 -1 400 600 

2546 Samlingslokaler fritid -300 -9 -300 0 

2558 Upprustning badplatser -650 -381 -410 240 

2562 Spontanidrottsplatser -200 -75 -200 0 

2563 Utrustning fritidsanläggningar -800 -742 -800 0 

2589 Bryggor skärgården -100 0 -100 0 

2594 Framtidsforum -1 500 -1 520 -2 000 -500 

1350 Nämndens medel till förfogande  -1 160 0 -1 160 0 

1350 Över och underskottreglering 0 0 0 0 

33XX Pågående AO gatuservice 0 -150 0 0 

36XX Pågående AO marin och parkskötsel 0 0 0   

Summa -21 300 -11 825 -21 300 0 
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6. Ekonomisk analys av investeringar 

Kommentar och analys 
 
1001 Gatuservice maskiner/fordon, positiv avvikelse pga. större investeringsbehov än budgeterat.     
1310 Utredning trafikmiljö Asarum, projekt försenat.     
1311 Gatu-och vägbelysning, ombyggnad, slås samman med projekt 1316 belysning gata.     
1314 Gatuunderhåll, budget saknas för vissa asfalteringsprojekt, ex. Hamngatan.     
1316 Belysning gata, slås samman med 1311 Gatu-och vägbelysning, kostnader förs på projekt 1316.     
1349 Lokalgata Samariten, kostnadskalkyl förändrad över tid, ger positiv avvikelse.     
1421 Motionsslingor och vandringsleder, projekt dyrare än beräknat, tillkommer kostnader för div. justeringar.    
2504 Bryggor småbåtshamnar, markarbeten dyrare än beräknat, projekt slutfört.     
2546 Samlingslokaler fritid, kostnadskalkyl förändrad över tid, div. åtgärder återstår travbanan och belysning hundsport.   
2558 Upprustning badplatser, positiv avvikelse pga. handikappanpassning Sternö badplats skjuts till år 2020 i samband med utbyte av brygga, återstår 
elinstallation för hjärtstartare Långasjönäs.     
2594 Framtidsforum, förbättringar passagesystem Väggabadet samt div. åtgärder Vägga utegym.    
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekve
ns 

 Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 
gånger 
under 
året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrels
en och nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personalc
hef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrels
en och nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrels
en och nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Gatuunderhåll Avrapportering gällande ekonomi 
och beläggningsbehov för gator. 

 Gatu-
ingenjör 

1 ggr/år Genomgång  Jan-
dec 

 Teknik-och 
fritidsnämnden 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Valnämnden 
Nämndsordförande: Annika Wåhlin 

 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen  
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Genomföra lagstadgade val 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
 
 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 600 400 727 327 127 0 727 127 634
0

Personalkostnader -1 147 -765 -1 096 -331 -127 0 -1 274 -127 0
Övriga kostnader -295 -197 -478 -281 0 0 -295 0 -21

Bruttokostnader -1 442 -961 -1 574 -613 -127 0 -1 569 -127 -21

Nettokostnader -842 -561 -847 -286 0 0 -842 0 613
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5. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse helår

KS projekt > 7 mnkr 0 0 0 0
0

Projekt < 7 mnkr 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 0 0 0 0

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Överförmyndarnämnden  
Nämndsordförande: Susanne Olsson  
Förvaltning: Kommunledning 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Överförmyndarnämnden  
Namnet på ansvarig chef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare (SF)) 
 Utbildning av SF 
 Rekrytering av SF 
 Förordnande av tillfälliga SF samt byten 
 Utreda behov av SF 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kommunikationsenheten har färdigställt den film som överförmyndarnämnden beställde av dem i början av året.  Fler insatser kommer dock 
att behövas för att säkerställa tillräckligt många ställföreträdare för de som har rätt till det. 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden kan föreslå en 
ställföreträdare till de som är 
berättigad till det. 

Nämnden kan föreslå en ställföreträdare 
inom tingsrättens föreläggande 

80 %  Ej uppfyllt  

 
 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Instruktionsfilmen ska vara klar inför slutet av 2019, då ställföreträdarna börja planera kommande inlämning av sin redovisning. Handläggare 
har under augusti månad skickat ut relevanta externa aktörers informationsfilmer, som ett led i vårt utbildningsansvar samt nämndens försök 
att öka variationen på de utbildningar vi tillhandahåller. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Att nämnden ska kunna erbjuda 
ställföreträdarna en större variation 
av utbildningar 

2 utbildningar har skickats ut till de 
ställföreträdare som har mailadresser 

100 %  Helt 

Att nämnden ska kunna erbjuda 
ställföreträdarna en större variation 
av utbildningar 

Instruktionsfilm om hur man fyller i en 
årsräkning ska vara klar innan 2019 års 
slut och vara utlagd på hemsidan 

100 %  Ej uppfyllt  

 
 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Nämnden planerar att lägga upp riktad information där vi poängterar vikten av att ställföreträdarna känner sig trygga när de besöker sina 
huvudmän. Förhoppningsvis ska det hjälpa ställföreträdare som eventuellt känner sig otrygg att veta hur de ska öka känslan av trygghet.  
Nämnden  
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden är en plats för trygghet 
och livskvalitet 

Ställföreträdarna känner sig trygga när 
de träffar huvudmännen 
 

100 %  Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Årsräkningarna ser ut att kunna bli klara innan september månad är slut. Granskningen måste dock fortsättningsvis få hög prioritet för att 
målet ska nås. Målet att hitta 20 nya ställföreträdare har vi lyckats uppnå. Framtagen reklamfilm har inte fått så stor positiv effekt som vi hade 
behövt ha. Nämnden har därför fortfarande mycket svårt att rekrytera tillräckligt många ställföreträdare. Fler insatser för att marknadsföra 
uppdraget kommer att behövas och är i planeringsstadiet. 
Tillsammans med Maria Rennemark på kommunikationsenheten har arbetet inletts med att ta fram E-tjänster för vissa 
ansökningar/intresseanmälning till nämnden och någon har redan blivit klar.  
Första kontakten har tagits 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att granskningen av årsräkningarna blir 
klar innan slutet av september månad 

100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att 20 nya ställföreträdare samtycker till 
att få uppdrag 

100 %  Helt 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Möjligheten att genom E-tjänster och 
Bank-Id lämna in ansökningar till 
nämnden 

100 %  Helt 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att vid varje nämndsmöte göra en kort 
analys av det ekonomiska läget 

100 %  Helt 

 
2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Inga förändringar har skett. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
 
 
 

 

4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 100 67 138 71 38 0 138 38 458

Personalkostnader -2 962 -1 975 -1 666 309 507 0 -2 455 507 -1 696
Övriga kostnader -473 -315 -118 197 50 0 -423 50 -120

Bruttokostnader -3 435 -2 290 -1 784 506 557 0 -2 878 557 -1 816

Nettokostnader -3 335 -2 223 -1 646 577 595 0 -2 740 595 -1 358
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5. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 
Efter beräkningar där återstående utgifter och inkomster tagits i beaktning är nämnden förvissad om att lagd budget 2019 kommer att hållas. Troligtvis 
kommer det att finnas uppemot 500 000 kronor i överskott.  
 
Under hösten kommer uppgraderingen av ärendehanteringssystemet Wärna till WärnaGo att ske. Nämnden har avsatt 100 000 kr men ser att kostnaden 
istället bör hamna på ca 150 000 kr. Till det kan ytterligare utbildningsinsatser för handläggarna behövas. Även dessa utgiftsposter bedöms rymmas 
inom befintlig budget. Nämnden skulle vilja fortsätta digitaliseringsarbetet under kommande år vilket kan komma innebära en större investering i en 
nytt digital funktion (e-Wärna) under 2020. Det är en modul för digitalinlämning av ställföreträdarnas årliga redovisningar. Uppskattning som gjorts gör 
gällande att ytterligare 150 000 kr kommer behövas för denna digitalisering. 
 
Den 31/8 hade nämnden 36 stycken årsräkningar kvar att granska vilket innebär en ungefärlig kostnad på 150 000 kr. Arvoderingen av de 8 gode män för 
ensamkommande barn innebär att vi får lägga till ca 100 000 kr.  
 
Posten ensamkommande barn är inte längre en lika stor osäkerhetsfaktor som tidigare år då antalet numera är så pass litet. Intäkter som nämnden haft i 
form av schablonersättning för ensamkommande barn är intäkter som ska täcka arvodeskostnader under kommande år. Hur länge är svårt att säga då 
det beror på omständigheter vi inte kan styra över. Tiden fram till dem blir myndiga, uppskrivna i ålder, migrationsverket beslutar i asylärendet, barnet 
flyttar till annan kommun mm.  Migrationsverkets prognoser visar inget annat än ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn i Sverige.  
 
Nämnden behöver också under hösten göra en del utbildningsinsatser för ställföreträdarna men det är kostnader som inte påverkar slutresultatet 
nämnvärt. Utbildningsansvaret är lagstyrt och det blir därmed en insats vi blir tvingade att erbjuda. 
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapporteri
ng till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
 Kontroll av att 
förteckningar 
lämnas in 

 Kontrollera i Wärna om 
det i nya ärenden från året 
2019 finns en inkommen 
förteckning 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Utdrag 
ur Wärna 

 aug-sep 

 

 nämnden ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

 Är tillgångarna 
spärrade på ett 
korrekt sätt 

Kontrollera inkommen 
förteckning från 2019 om 
det framgår att tillgångarna 
är spärrade på ett korrekt 
sätt 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Kontroll 
i akt 

 Aug-
sep 

 nämnden ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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 Nämndens beslut 
följs upp 

 Kontroll i beslutslogg att 
tagna beslut har följts upp. 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Kontroll 
av 
beslutslo
gg 

 Aug-
sep 

 nämnden ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Kommunstyrelsen  
Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson  
Förvaltning: Kommunledning- och Samhällsbyggnadsförvaltning 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling och Ulrika Nordén Johansson  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Politisk verksamhet 
Kommunledningsförvaltningen: 

 Övergripande styrning, ledning uppföljning och kvalitet 
 Ekonomiavdelning 
 Personalavdelning 
 Turism och Servicecenter 
 Kanslienhet, nämndsadministration samt folkhälsa 
 Kommunikationsenhet 
 Näringslivenhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
 Mark och exploatering 
 Övergripande miljö- och trafikfrågor 
 Projekt 
 Måltidsverksamhet 
 Serviceverksamhet 
 Fastighetsverksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Begränsa utsläppen till havet, minskad miljöpåverkan, förbättrat miljöarbete och att motverka klimathotet  

(etablering av våtmark i Åryd, förbättra kommunens krisberedskap/ krisorganisation, klimatkommission, utveckla cyklismen, prioritera 
och förbättra infrastruktur, kollektivtrafik, miljöbilpool ) 

Genom de informationsinsatser som genomförts så ska matsvinnet minskas vilket har en stor miljöpåverkan. I dagsläget kan vi inte 
mäta eftersom utgångsvärdet tas fram vid årsskiftet men arbetet fortgår.  
 
En handlingsplan för saneringsarbete och deponier är antagen och kommer att genomföras under kommande år. Detta kommer 
resultera i inte bara positiva miljövinster utan också till användbar mark som i sin tur kan exploateras eller säljas av.  
 
Projektet med samordnad varudistribution är försenat och kommer inte att ge några effekter under 2019. 
 
Planen är att under hösten 2019 ansöka om medel för att utveckla cyklismen, främst kommer detta att ge positiva miljö- och 
folkhälsoeffekter på de interna resorna inom Karlshamns kommun då valet att åka cykel istället för bil blir enklare och billigare. 
 
För att förbättra miljöarbetet ska en grönstrukturs- och naturvårdsplan påbörjas, dock så är detta arbete försenat pga indragna 
LONA bidrag. Arbetet förväntas att påbörjas under 2020. 

 
 De nationella och de regionala miljömålen för länet – generationsmålet 

 
 Folkhälsoarbetet (god hälsa på lika villkor, aktivt jämlikhetsarbete, trygga och goda förhållanden, krafttag mot psykisk ohälsa, 

tillgänglighet och möjligheter att påverka) 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Hushållsavfall som samlas in för material-
återvinning inkl biologisk behandling, andel 
% 

55 % Följs upp i 
samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Matsvinn i kommunens måltidsverksamhet Startvärde ska tas 
fram 

Följs upp i 
samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Andel ungdomar på högstadiet som anger 
att de ofta är deprimerade / mår psykiskt 
dåligt 

Minskning mot 
föregående år, 
2018: 
Flickor = 25 % 
Pojkar = 10 % 

Flickor = 25 % 
Pojkar = 8 % 

Delvis 

 Andel ungdomar på gymnasiet som anger 
att de ofta är deprimerade / mår psykiskt 
dåligt 

Minskning mot 
föregående år, 
2018: 
Flickor = 34 % 
Pojkar = 15 % 

Flickor = 29 % 
Pojkar = 12 % 

Delvis 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Bidra till att ge elever ökad kunskap om mat samt möjlighet att påverka den. (Matråd ska ske inom samtliga verksamheter en gång per 

termin enligt måltidsprogram) 
Matråd i samtliga skolor, förskolor och äldreboende har genomförts under vårterminen med få undantag.  Effekten med matråd är 
att skapa samsyn och förståelse för kostens betydelse, samt att ta tillvara på önskemål och förbättringspotential från våra gäster 

 
 Utveckla digitaliseringen i skolan (Kreativum) 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamn erbjuder kunskap och 
bildning genom hela livet 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

148



3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete inom näringslivspolitiken samt stärka det lokala och regionala näringslivet och 

locka nya företag till kommunen. 
(snabb och smidig handläggning av företagsärenden) 

Arbetet pågår hela tiden och startade med framtidsdialoger i februari 2019 som ledde till beslut i Kommunfullmäktige om en ny vision; 
Karlshamn 50000, samt till en överenskommelse mellan kommun och näringsliv kring gemensamma insatser framöver. Mängder med 
aktiviteter har genomförts i syfte att sprida budskap eller inhämta information från näringslivet.  
Näringslivslotsen infördes redan 2018, men har justerats med satsning mer på besök och kontakter med våra företagare. 

 
 Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  

(aktiv bostadspolitik, tillgång till och förmåga att tillgodose behovet av mark) 
Inköpen av kommunal mark i såväl Janneberg/Strömma som i Duveryd har gjort att kommunen har gott om mark för nya verksamheter 
mm.  
Under hösten startas ett Näringslivsforum som kommer behandla fokusområdena för Karlshamn 50000, bostäder, kompetensförsörjning 
och attraktivitet. 
Enkät som gått till samtliga bygglovssökande (företag och privata aktörer) uppvisade riktigt bra resultat vad gäller kompetens, nöjdhet 
och handläggningstider. Planerad digitalisering av bygglovsverksamheten kommer att påskynda ytterligare ärendegången, skapa mera 
transparens för såväl företagare som kommuninvånare. 
Upphandling av konsult har skett för det omfattande strategiska arbetet med Planprogram för Janneberg samt har dialog påbörjats med 
Trafikverket kring det ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som är ett krav för att detaljplaneringsarbetet ska kunna fortlöpa framöver. Janneberg är 
ett strategiskt viktigt utvecklingsområde helt i linje med Karlshamn 50 000 som rymmer både utveckling av bostäder, företag, skola, 
omsorg och fritid och kommer att säkra kommunens utveckling i många år framöver.  
Markanvisningstävling i centrala Karlshamn är i sitt slutskede och kommer att bereda möjlighet till detaljplanering ytterligare lägenheter 
i centralt läge.  

 
 Utvecklingsmöjligheter för landsbygden och tillgång till kust, skärgård, skog och parker. 

(”Strategiskt program för utveckling av landsbygd och skärgård”, förändrat avtal med Blekingetrafiken och dess entreprenörer, 
föreningen Blekinge arkipelag, natur- och kulturturismen, lockande kuststad) 

Karlshamns utbud för besökare samlas i tryckt och digital media. 
Samverkan med andra aktörer, internt och externt för att utveckla platsen ”Karlshamn”. 
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För att möta behovet av fler bostäder och etableringar på landsbygden och i skärgården så tas det bl a fram en fördjupad översiktsplan 
för Svängsta. Tillsammans med det bostadsförsörjningsprogram som också är under framtagande och som omfattar stad och landsbygd, 
skapas det möjligheter till attraktivt boende och etableringar både stadsnära, på landsbygden och i skärgården. Vid Karlshamns första 
Arkitekturvecka satte fokus på utvecklingsområden inom kommunala och privata satsningar i bl a. Svängsta, Mörrum och Eriksberg. 

 
 Attraktiv stadskärna 

Deltagande i Stadsmiljögrupp, samt kontakter med fastighetsägare och företagare kopplat till utveckling av staden, där handeln är en 
del. Handelsanalysen är helt färdigställd nu och nu startar arbete under hösten med konkret arbete. 
Det krävs ett aktivt arbete med fastighetsägarna, verksamhetsutövarna och medborgare i syfte att stärka centrumhandeln.  
Det är nu viktigt att Handelsanalysen konkretiseras genom en Handlingsplan där ansvar fördelas mellan olika aktörer och det skapas en 
aktivitetslista med mätbara och uppföljningsbara resultat. 
Genom att ta fram klara riktlinjer för hur butiker och fastighetsägare kan bidra till en attraktiv stadskärna genom skyltning, 
tillgänglighet och andra inventarier så skapas det förutsättningar till en attraktiv stadskärna. Arbetet är under uppstart.  
Prioritering att se över kommunens stadsmiljöavtal för att på så sätt skapa förutsättningar till ökad attraktivitet. 

 
 Bra och ökat nyttjande av kollektivtrafiken 

Karlshamns kommun är enligt Blekingetrafiken den kommun i länet där störst ökning av kollektivt resande uppmätts sedan de nya 
införda busslinjerna. 

 
 Netport Science Park och BTH  

 
(fortsatt positiv utveckling genom ökad delaktighet och tydlig ekonomisk satsning genom etapp 5 och forskningsmedel till BTH) 

Samarbetet med Netport och BTH kommer att startas under hösten 2019. Här finns synergieffekter kopplat till arbetet med Etapp5. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

80 % Följs upp i 
samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Antal startbesked för bostäder 120 Följs upp i 
samband med 
årsbokslut 

Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Bidra till att skapa helhet och kvalitet för de äldres måltidsupplevelser 

(stimulera de äldre att äta på äldreomsorgens måltidsrestauranger, måltidsvärdar inom äldreomsorgen i nära samarbete med 
måltidsservice, fler maträtter och de äldre ska kunna påverka sina måltider) 

En ökning av antal äldre som äter i måltidsrestaurang har skett. Jämfört med förra året jan- jul så är det 2000 fler 
portioner. I och med öppnandet av Östralycke kök så tror vi på en ännu högre höjning fram till årsskiftet 

 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet 

”Bäst att bo”, tidningen fokus mätning, 
ranking av 290 kommuner 

90 166 Ej uppfyllt  

 Antal ätande inom äldreomsorgens 
måltidsrestauranger 

Ökning mot 
föregående år 

2000 fler jan-juli 
2019 än samma 
period 2018 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare  

(goda arbetsplatser som främjar god hälsa, möjliggöra vidareutbildning inom respektive yrke, friskvårdsbidrag, tillsvidareanställning på 
heltid, lönepolitik/ lönesättning, jämnare bemanning, avvecklande av delade turer i omsorgen, KSau tydligare roll för lönesättningar och 
anställningsfrågor) Ta fram plan och kalkyler för hur detta ska genomföras. 

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  
(utveckling av arbetstidsmodeller) 

Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till den fortsatta trenden med sänkta 
sjuktal. Dock ser vi en viss avmattning under de senaste månaderna. Arbetet med att  införa Kraftkartan som verktyg för att fånga 
upp medarbetarnas arbetsmiljösituation, delaktighet i utvecklingsarbetet samt förslag till förbättringar fortskrider. Ledningen har 
fortsatt arbetet för att skapa ett hållbart chefs/ledarskap, bl a gällande tillit i styrning och ansvarskultur. Implementering av det 
reviderade samverkansavtalet fortskrider under hela 2019. Arbetet kring anpassning till GDPR (dataskyddsförordningen) fortsätter 
under hela 2019. Förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider, bl a har en ny arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud tagits fram och ett införande av ett digitaliserat stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud samt för 
rehabiliteringsarbetet är på gång. 

 
 Påverkan av miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar varor och tjänster som kommunen använder  

(tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling) 
Vid upphandling hänvisas till kommunens miljökrav 
Andra krav beroende på upphandling t ex: 
 Etiska krav 
 Följa arbetsmiljölagstiftning 
 Miljökrav, alkolås etc vid upphandling av bilar 
 
En kvalitetsmanual och riktlinjer för hållbart byggande av byggnader och infrastruktur är under framtagande och ligger 
för beslut under hösten 2019. Detta kommer att underlätta vid diskussion med leverantörer i samband med olika 
etableringsprojekt vilket säkerställer att vi bygger hållbart för framtiden. 
 
Målet med en fordonspark med minst 57% bilar som drivs fossilfritt är uppnått med god marginal. Idag är 77% fossilfria. 
Även gällande andelen ekologiska livsmedel så har vi uppnått målet på 35%  
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 Ekonomi i balans  

(effektiviseringar med 50 mnkr 2019 och ytterligare 25 mnkr 2020 och 47 mnkr 2021, nämndernas planer för kostnadsminskning, KSau 
särskilt ansvar att följa utvecklingen genom dialog med respektive nämndspresidie, ständiga förbättringar, automatiseringar och 
effektiviseringar) 

utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under perioden haft resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och 
anpassningar. 
 
Genom uppdateringen av driftsövervakningssystem så kommer energiåtgången att minska i våra lokaler eftersom vi 
snabbare kan åtgärda brister samt få fram bättre underlag för analys och energioptimering.  Detta tillsammans med 
inventering av våra lokaler kommer att ge besparingar, relativt omgående. 

 
 Digitalisering 

En teknikplan har tagits fram för samhällbyggnadsförvaltningen. Planen bygger på behov av digitalisering i form av 
system och programstöd, e-tjänster och AI tjänster. Fokus är att underlätta för medborgaren vid kontakten med 
förvaltningen och kommunen, både gällande tillgänglighet via e-tjänster men också handläggning samt transparens under 
ärendeprocessen. Arbetet är uppstartat och kommer att ge effekt under 2020. 

 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamns kommun är en 
effektiv och innovativ 
organisation 

Andel som får svar på e-post inom en 
dag, % 

80 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

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

65 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen, andel av maxpoäng, % 

85 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Sjukfrånvaro % 7,5 % Både kommunlednings-
förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
visar på en sjunkande 
sjukfrånvaro jämfört med de 
senaste åren 

Välj status 
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 Andel timmar som görs av timavlönade 
under året i förhållande till arbetade 
timmar, % 

5 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 

90 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst 4 år i samma enhet 

30 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar, enligt MFS, % 

57 % 77 % Helt 

 Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under året enligt 
Ekomatscentrum, andel % 

35 % Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 Summa energianvändning i 
kommunala verksamhetslokaler, 
kWh/kvm (egen mätning) 

Minskning mot 
föregående års 
utfall. 
2018 = 179 
kWh/kvm 

Följs upp i samband med 
årsbokslut 

Välj status 

 
2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Den ekonomiska situationen för kommunen är fortfarande en stor utmaning och utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har 
KS och KSau under perioden haft resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och anpassningar. 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Inom Karlshamns kommun kör vi till 77% med fossilfria bilar och vi handlar 35% ekologiska livsmedel. 
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4. Ekonomisk uppföljning  

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 

2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 351 865 234 577 244 199 9 622 5 592 0 357 457 5 592 233 004

Personalkostnader -219 869 -146 579 -142 106 4 473 6 095 -213 774 6 095 -130 368
Övriga kostnader -305 596 -203 731 -211 142 -7 411 -7 937 -313 533 -7 937 -220 845

Bruttokostnader -525 465 -350 310 -353 248 -2 938 -1 842 0 -527 307 -1 842 -351 212

Nettokostnader -173 600 -115 733 -109 049 6 684 3 750 0 -169 850 3 750 -118 208

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 

2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Politisk verksamhet -14 676 -9 784 -10 106 -322 0 0 -14 676 0 -8 699
Kommunledningsförvaltningen -84 325 -56 217 -53 273 2 944 2 250 0 -82 075 2 250 -43 818
KLF bidrag förbund och högskola -44 468 -29 645 -29 472 173 0 0 -44 468 0 -28 404
KLF medlemsavgift kollektivtrafik 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 150
Östersjöfestivalen -3 015 -2 010 -2 665 -655 0 0 -3 015 0 -3 588
Fastighetsverksamheten -7 276 -4 851 -2 712 2 138 1 900 0 -5 376 1 900 -5 813
Mark- och skogsförvaltningen -4 501 -3 001 -1 896 1 105 -500 0 -5 001 -500 -2 106
Serviceverksamheten -12 584 -8 389 -7 731 659 1 000 0 -11 584 1 000 -4 818
Måltidsverksamheten -2 755 -1 837 -1 195 641 -900 0 -3 655 -900 188
Nettokostnader -173 600 -115 733 -109 049 6 684 3 750 0 -169 850 3 750 -118 208
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5. Investeringsuppföljning 

 

Årsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse 

helår
Projekt > 7 mnkr -68 145 -22 811 -45 666 22 479

0002 Östra Piren -978 2 689 1 900 2 878
0003 Kajkonstruktioner -3 827 -4 -2 027 1 800
0018 Stilleryd industriområde -8 500 1 861 -5 052 3 448
0026 Skogsborg 500 1 188 2 688 2 188
0027 Vettekulla västra 773 -13 773 0
0029 Sternö marina -5 000 -1 023 -2 750 2 250
0030 Vettekulla östra delen -50 0 0 50
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd -10 052 -373 -5 500 4 552
0037 Skyttevägen -484 -11 -484 0
0038 Stationsområdet -1 000 -107 -500 500
0040 Prinsgatan allmän parkering -109 0 -109 0
0043 Västerport -1 000 -92 -300 700
0050 Projekteringsprojekt -1 500 0 -500 1 000
0106 Asarums centrum (flygfältet) -2 550 -964 -2 550 0
0107 Strömma Handel -400 0 -400 0
0304 Guöplattån -848 -33 -848 0
0307 Stora våtmarken Åryd -3 500 -187 -387 3 113
1100 Strategisk utveckling -25 500 -23 647 -25 500 0
1134 Rörmokaren 2 -4 120 -2 096 -4 120 0
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Årsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse 

helår
Projekt > 7 mnkr -215 996 -54 184 -165 157 50 839

1136 Tubbaryd -1 800 -220 -600 1 200
1140 Brandstation -1 821 -221 -1 021 800
1145 LSS-boenden -15 309 -8 585 -14 309 1 000
1148 Möllegårdens skola kök -614 -13 -614 0
1152 ÅVC Munkahus -12 819 -259 -900 11 919
1163 Svängsta fsk, tillbyggn och renov -1 000 -21 -1 000 0
1169 Skolprojekten -5 000 -2 722 -5 000 0
1181 Österslättsskolans kök -3 000 -273 -1 400 1 600
1187 Restaurang Östralycke -8 299 -361 -4 299 4 000
1196 Nytt scenkonsthus -1 000 -763 -2 200 -1 200
1320 Utveckling av torget 0 -141 -1 000 -1 000
1346 Hinsetunnel -6 691 -676 -6 000 691
1348 GC väg Verkerum/Stilleryd -4 200 0 0 4 200
2107 Fastighetsunderhåll -12 800 -6 975 -12 800 0
2127 IT strategin -5 875 -3 266 -5 175 700
2406 IT-utveckling bl a elevdatorer -7 600 -1 209 -7 100 500
2524 Svängstabadet -4 000 -29 -50 3 950
2528 Asarum IP -1 000 -777 -1 000 0
2596 Jössa träningshall -50 023 -3 730 -50 023 0
2742 Östralycke inventarier -5 000 -1 134 -5 000 0
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Årsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse 

helår
Projekt < 7 mnkr -21 004 -4 378 -15 089 5 915

Övriga exploateringsprojekt -5 570 -1 763 -5 080 490

Övriga investeringar -15 434 -2 615 -10 009 5 425

Summa -237 000 -58 562 -180 246 56 754

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 

Driftuppföljning 
Plus på besparingar inom kommunledningsförvaltningen enligt beslut i KSAU § 27 2019-02-19. Deponier kommer att lämna överskott på grund av 
processuell hantering tillsammans med andra parter. Negativ helårsavvikelse för fackliga förtroendemän. Nämndernas budgetar för denna verksamhet 
flyttades till personalavdelningen med en teknisk justering 2019. Budgeten för facklig tid bygger på antalet medlemmar som facken hade 2005 och 
kostnaderna är uppräknade med index. Dock har antalet medlemmar ökat i takt med att antalet medarbetare blivit fler och denna volymförändring är 
inte justerad.  
 
Fastighetsförvaltningen har vakanta tjänster, sjukskrivningar, tjänstledigheter och partiella ledigheter som ger positiv helårsavvikelse på 
personalkostnader. Mark- och skogsförvaltningen har negativ helårsavvikelse som till största del beror på lägre intäkter för markarrende än 
budgeterat. Serviceverksamheten har positiv avvikelse på personalkostnader med anledning av vakanta tjänster. Måltidsverksamheten har beräknad 
helårsavvikelse på livsmedelskostnader på grund av att priserna i nya avtal ökat. Högre intäkter samt lägre personalkostnader än budgeterat 
kompenserar delvis den negativa avvikelsen på livsmedel. 
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Investeringsuppföljning 
Projekt > 7 mnkr      
0002 Östra Piren: Försäljning av fastigheten Emigranten. 
0003 Kajkonstruktioner: Framtagning av renoveringsplan samt löpande underhåll och akuta åtgärder då vissa delar av kajkonstruktionen är i mycket 
dåligt skick. 
0018 Stilleryd industriområde: Ändringar i befintlig detaljplan har dragit ut på tiden, vilket medför att exploateringen av Kapten Holm II och 
Atlantvägen skjuts framåt. 
0026 Skogsborg: Fler tomtförsäljningar än budgeterat. 
0029 Sternö marina: Verksamhetsbyggnaden är riven och markplattan återstår. Beslut om rörsystem för syresättning av vattnet avvaktas enligt beslut i 
KSAU. 
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd: Funktionsutredning görs tillsammans med Trafikverket under 2020. 3448 tkr har omfördelats till projekt under 7 
mnkr enligt beslut i KS § 173 2019-06-04 från. Inlösen av fastighet Karlshamn 7:11 (Stena) kan tidigast ske 2020. Ombyggnad av Östersjövägen blir 
aktuell efter funktionsutredningen. 
0038 Stationsområdet: Detaljplanearbete för stationsområdet påbörjas 2019 och inget markköp är aktuellt i dagsläget. 
0043 Västerport: Tidsförskjutning av exploatering Västerport på grund av fler utredningar. 
0050 Projekteringsprojekt: Prognostiserad helårsavvikelse finansierar projekt 1320 Utveckling av torget.  
0307 Stora våtmarken Åryd: Avseende utbyggnad av stora våtmarken i Åryd så har delutbetalning av bidrag skett från Länsstyrelsen. Kostnader under 
året avser främst förskottsbetalning av markköp. Prognosen är att återstående budget kommer att upparbetas under 2020-2021. 
1136 Tubbaryd: Mark- och miljöundersökningar pågår samt miljöprover av befintlig kontorsbyggnad. Rivning av befintlig kontorsbyggnad skjuts fram 
till 2020. 
1140 Brandstation: Detaljplanearbete för ny brandstation pågår. Förprojektering i fas 1 sker i partnering. 
1145 LSS-boenden: Renovering av Boken pågår och beräknas bli dyrare än kalkylerat. Projektering förbereds för 2 nya LSS-boenden och bygglov är 
inlämnat. 
1152 ÅVC Munkahus: Fler inventeringar behöver göras innan bygglov kan sökas. När bygglovet lämnas in är risken för överklagande överhängande, 
vilket medför osäkerhet i tidplan. 
1181 Österslättsskolans kök: Försening i tidplan gör att alla medel inte kommer användas under 2019. 1200 tkr överförs till Scenkonsthus Lokstallarna 
enligt förslat till beslut i KS 2019-09-10. 
1187 Restaurang Östralycke: I byggnationen av nya restaurangen på Östralycke läggs mer köksinventarier in i KABO:s byggprojekt än beräknat. Därmed 
behövs inte hela budgeten för att utrusta köket. 
1196 Nytt scenkonsthus: Regionteaterns etablering har kostat mer än den politiskt satta budgeten. Alla åtgärder kommer huset tillgodo. Enligt förslag 
till beslut i KS 2019-09-10 överförs 1200 tkr till projektet. 
1320 Utveckling av torget: Utveckling av torget enligt beslut i KS § 101 2019-03-26. 
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1346 Hinsetunnel: Entreprenaden tunnelrenovering pågår och beräknas avslutas i november. Projektering av belysning pågår och 
belysningsentreprenad blir aktuell 2020. 
1348 GC väg Verkerum/Stilleryd: Inga kostnader under 2019, trafikverket kommer att fakturera under 2020. 
2127 IT strategin: Plus på inköp av iPads till politiker. 
2406 IT-utveckling bl a elevdatorer: Då det just nu inte finns avtal på inköp av chromebooks är det osäkert vad de kommande avtalspriserna blir, vilket 
kan påverka helårsprognosen. 
2524 Svängstabadet: Det finns inga politiska beslut avseende Svängstabadet 2019. 1 000 tkr har omfördelats till projekt 1163 Svängsta förskola, 
tillbyggnad och renovering enligt beslut i KS § 197 2019-06-04. Projektet har medfört vissa utredningskostnader. 
Projekt < 7 mnkr 
Övriga exploateringsprojekt: Ökade utgifter för exploateringar under 7 mnkr på -1 680 tkr har omfördelats från projekt 0032 Järnvägsanläggning 
Stilleryd enligt beslut i KS § 173 2019-06-04. Detaljplanearbetet på Stärnöplan påbörjas inte i år och hela budgeten för detaljplanearbetet i Janneberg 
samt i Hällaryd kommer inte att förbrukas i år. Tomtförsäljningen till Minigolfen i Asarum blir inte av i år. 
Övriga investeringar: Ökade utgifter för övriga investeringar under 7 mnkr på -1 768 tkr har omfördelats från projekt 0032 Järnvägsanläggning Stilleryd 
enligt beslut i KS § 173 2019-06-04. Inköp av fordon till Sotningsverksamheten på -400 tkr enligt beslut i KS § 140 2019-05-06. Projektering av 
handlingar samt upphandling av Svängsta förskolas kök, beräknad byggstart i januari 2020. På grund av osäkerhet i upphandling av brandlarm så 
kommer fler brandskyddsåtgärder att utföras, dock inga stora brandsinstallationer, utom i akuta fall. De medel som finns avsatta för Möllegårdens 
skola på 500 tkr kommer inte användas i år. Upphandling av IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsuppföljning förskjuts till senare delen av 2019 
alternativt början av 2020. Tidsförskjutning av digital betallösning på grund av sen upphandling på året som ännu inte är avslutad.   
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med årsbokslut 
 
Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Följs upp i samband med årsbokslut 
 
Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Följs upp i samband med årsbokslut 
 
Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Kommunfullmäktige 
Nämndsordförande: Marie Sällström  
Förvaltning:  
Förvaltningschef:  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
 
 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader -1 729 -1 153 -1 160 7 0 0 -1 729 0 -688
Övriga kostnader -647 -431 -147 -284 0 0 -547 100 -220

Bruttokostnader -2 376 -1 584 -1 307 -277 0 0 -2 276 100 -908

Nettokostnader -2 376 -1 584 -1 307 -277 0 0 -2 276 100 -908
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5. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse helår

KS projekt > 7 mnkr 0 0 0 0
0

Projekt < 7 mnkr 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 0 0 0 0

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Nämnd: Revisionen 
Nämndsordförande: Lars Beckman 
Förvaltning:  
Förvaltningschef:  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Kommunal revision 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Effektivisera kommunikation med 
nämnder och kommunstyrelse 

Vid större, alternativ komplicerade ärenden, 
bjuda in nämnd eller kommunstyrelse för 
muntlig redovisning. 

Närvaro på 
revisionsmöten 

 Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Året har inneburit en ansträngd ekonomi, då det första året på en ny mandatperiod innebär sk dubbel revision under första 
tertialen. Kommunens mycket svaga resultat för 2018 innebar också att extra tid och resurser allokerades till slutrevisionen för 
att förklara revisionens ståndpunkt i ansvarsprövningen. Besparingarna för kommunen som fullmäktige har beslutat om 
innebär nya utmaningar och risker som påverkar styrelse och nämnder, vilket revisionen behöver kontrollera och sätta sig in i 
för att kunna ta med det i sin ansvarsprövning för 2019. Revisionen har därför fokuserat på uppföljning och bedömning av 
nämndernas följsamhet till fullmäktiges beslut om besparingar på nämndsnivå.   
 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Revisionen genomförde en granskning av AV-nämndens underskott för 2018. I granskningsrapporten lämnade revisionen 
rekommendationer avseende styrning och uppföljning, som AV-nämnden har applicerat. Vi bedömer att vår fokusering på 
uppföljning av nämndernas besparingar, har inneburit en ökad aktivitet på nämndsnivå och att brister i uppföljningen har fått 
ett ökat fokus, vilket möjliggör en positiv utveckling. Sammantaget har vi bidragit till en modernisering i styrning och 
uppföljning och förhoppningsvis en mer flexibel organisation.    
 
Revisionen har även med förändrat arbetssätt förbättrat kommunikationen med nämnderna i kommunen genom att bjuda in 
presidierna för diskussion i samband med att granskningsrapporter och missiv har fastställts av revisorerna. Genom en ny 
matris för att följa risk och väsentlighetsanalys per nämnd så kommer fullmäktige på ett förenklat sätt kunna följa risknivåer i 
kommunen i form av en matris. Genom den kontinuerliga dialogen med fullmäktiges presidium så kommer även revisorerna 
att synas mer när så behövs i fullmäktige och föra fram väsentliga granskningar som kommer att presenteras för ledamöterna 
för att förstå väsentliga risker för kommunen och dess verksamheter. 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Årsbudget 
2019

Period-  
budget

Periodens 
utfall

Återstår 
period- 
budget

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs-          
prognos 2019

Prognos        
avvikelse 

helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader -418 -279 -437 -158 -137 0 -550 -367
Övriga kostnader -1 047 -698 -523 175 137 -915 -227

Bruttokostnader -1 465 -977 -960 17 0 0 -1 465 0 -594

Nettokostnader -1 465 -977 -960 17 0 0 -1 465 0 -594

5. Investeringsuppföljning 

 
Investeringsprojekt, belopp i tkr Helårsbudget 

2019
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2019
Prognos 

avvikelse helår
Summa 0 0 0 0

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 

Revisionen har anpassat antalet granskningar under 2019.  
Första året i en ny mandatperiod innebär högre arvodeskostnader på grund av dubbel revision under första tertialen. 
Prognosen för 2019 är ett nollresultat i förhållande till erhållen budget. 
Revisionen har haft höga kostnader för arbete med granskningar av besparingar för budgetår 2019. 
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

Kontroll av att "egna 
kostnader" beslutsattesteras 
av överordnad med 
beslutsattestantbefogenheter 
(Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Uppföljning mot 
revisionsplan och 
risk- och 
väsentlighetsanalys 

Avstämning sker mot 
revisionsplan vid varje 
sammanträde 

 Ordf 
 

 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
revision
splan 

Hela 
2019 

Revisorskolleg
iet 

☐ ☐ ☐ Kompletterande uppgifter översänds till 
revisorskollegiet efter sammanträde.   

Genomförandegrad 
av beslut 

Fattade beslut förs in i en sk 
Beslutlogg, som följs upp vid 
varje sammanträde 

 Ordf 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
logg 

Hela 
2019  

Revisorskolleg
iet 

☐ ☐ ☐ Kompletterande uppgifter översänds till 
revisorskollegiet efter sammanträde.   

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  

175



 

176



RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR fyll i år 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamns Hamn AB 
Bolagsordförande: Anders Karlsson  
VD: Mats Olsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Hamnverksamhet 
 Logistikverksamhet 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Vi har börjat diskutera detta i Ledningsgruppen och kommer att ta fram nya målsättningar kopplade till detta. 
 
Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolkar jag är att tillse att hamnen utvecklas genom en långsiktig tillväxt med 
bra miljöhänsyn för invånarnas bästa i balans med företagets lönsamhet. 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
Här ska vi försöka få in hur vi breddar kunskapen om hamnen till invånare och kunder, som är till gagn för hamnens 
utveckling. 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Vart 3:e år tillse att vi har öppet hus Senaste Öppet Hus   Välj status 
Minst 5 Studiebesök i hamnen per år Antal Studiebesök   Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Hållbar utveckling överlappar mål 1. Entreprenörskap är inbyggt i verksamheten – inget är omöjligt, ”allt som inte är förbjudet 
är tillåtet” för företagets utveckling. Hur vi ska hitta mätetal på det blir lite svårare. Kanske vi ska mäta hur långt tid 
tillståndsprocesser tar för att kunna ta på en ny affär från initial behov av förändring till färdig tid inkl miljö/byggtillstånd etc. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Antal månader innan tillstånd erhållits    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Här har jag ingen aning tyvärr. Tar gärna emot idéer som input. Vi bygger ut vår säkerhetsorganisation efter de nya 
lagstiftningarna och kraven, vi har skrivit ett avtal med Stöd från Securitas för att klara detta. Det nya som kommer är 
gemensamma övningar inom totalförsvaret. Det är möjligtvis där vi skulle kunna försöka hitta något mätetal. 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Effektivitet är en av våra viktigaste funktioner. Ett bra mått på detta är personalkostnad i relation till omsättning. Ser ni det som 
ett bra mätetal även här? 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 
 

 

2. Förändrade förutsättningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Årets affärsplan är uppdelad på 2 delar. Första halvåret var att dubbla antalet anställda och volym och samtidigt ta hand om 
servicen för alla andra kunder så vi har ngt att leva av för i framtiden efter att projektet är slut. Det har vi lyckats med till fullo 
samtidigt som vi fick komplikationer med strejker. Vi lyckades med en mycket nära kundkontakt bygga en än starkare 
kundrelation med ökat förtroende. 
 
Del 2 är den del som vi nu ska påbörja när vi har resurser över efter den kraftiga volymökningen första halvåret. Det är att 
börja arbeta med effektivisering, processutveckling och organisationsutveckling. Det arbetet kommer att påbörjas Q3. 
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3. Bolagets framgångar  
Framgångar under 2019 
Nordstream Projektet drevs till vår kunds fulla tillfredsställelse. 
Inga andra kunder drabbades servicemässigt av vår höga beläggning 
Vi slår omsättnings och vinstrekord 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet (tkr). Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

 

TKR
Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall 

föregående år
Bokslut föregående 

år

Rörelsens intäkter 262 949 311 000 238 450 144 583 248 911

Rörelsens kostnader -211 848 -262 500 -198 835 -125 779 -217 859

Finansiella intäkter 0 0 0 280 4

Finansiella kostnader -2 740 -3 500 -3 500 -2 585 -4 237

Resultat efter finansiella poster 48 361 45 000 36 115 16 499 26 819

Nettoinvesteringar 27 507 96 705 96 705 22 516 39 500
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5. Investeringsuppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet (tkr). Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Helårsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse helår

Mark/Kaj/Muddring 5 500 1 366 5 500 0
Sjö och Terminal 43 100 13 260 43 100 0
RoRo 21 850 5 337 21 850 0
Oljehamn 15 375 5 912 15 375 0
Bogserbåtar 5 900 0 5 900 0
Verkstad 2 730 1 464 2 730 0
Kombiterminal/IT 2 250 168 2 250 0

0
0
0

Summa 96 705 27 507 96 705 0

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
NNordstream projekts största del är nu avklarat och därmed har vi den största delen av intäkterna och vinsterna januari-augusti. Nu kommer betydligt 

mindre intäkter att genereras. Vi kommer också att ha stora återställningskostnader andra halvåret, där kajer och vägar har slitits oerhört av den 
mycket tunga och höga belastningen. Vår vinstnivå kommer därmed att stoppas upp. Vi har justerat upp prognosen 
Totalt uppvisar vi en mycket bra vinst och vi kommer att överträffa budget .. 
 
Ett nytt lån har tecknats om i september, där vi tidigare planerade att amortera bort det. Men då vi får en mycket låg ränta på 5 års lån tecknar vi om 
detta och minskar behovet av lån 2020. 
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7. Uppföljning internkontroll 
Kommentarer intern kontroll 
Internkontroll följs upp på resp styrelsemöte och inga hot föreligger. 
 
 
 
 

 

185



RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 
Bolagsordförande: Ola Persson  
VD: Stefan Nilsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Bolaget ska i allmännyttigt syfte med iakttagande av affärsmässiga principer främja 
bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun. 

 Bolaget ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med 
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, bland annat kommersiella lokaler 
och särskilda boenden. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Dessa mål anser vi oss komma att uppfylla utöver ägarens förväntningar. Prognosen i denna del står på fast grund. 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Vinst före skatt 38,5 mkr  40 mkr >100% Helt 
Soliditet 17%  19% >100% Helt 
Uthyrningsgrad >99%  99,2% >100% Välj status 
25 nya bostäder  25 100% Helt 
1 bosocial investering om 800 000 kr  0% 0% Ej uppfyllt  
Minst 1 fastighetsköp  1 fast.köp 100% Helt 
Boendeplan för äldre  Ja 90% Delvis 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
Att vi erbjuder kunskap mer än de flesta står ju klart vad gäller boenderegler, språkbehandling och funktionsutbildning för 
anställda. Svårare är det med ”bildning” som ju är något helt annat än utbildning. Bildning bör anses vara av mer 
privatrelaterad natur, men där bildade medarbetare förhoppningsvis stimulerar kollegor att öppna en och annan bok eller så. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Boskola för alla nyinflyttade   100% Helt 
Språkskolor ute på områdena   100% Helt 
Utbildning 25 000 kr/anställd   100% Helt 
Kunskap genom styrelsearbete   80% Delvis 
5 förbättringar inom LEAN   80% Delvis 
Nya nätverk 3 upprättade  100% Helt 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
Ekonomi, miljö och socialt – ett mantra som kallas ”Hållbarhet”. Just detta mantra bekräftar undantaget i regeln, där stor 
försiktighet är anbefalld vad gäller mantran i allmänhet. Då ordet hållbarhet innehåller alla andra Karlshamnsmål så får vi 
begränsa oss till ovan. Och det är en av många förutsättningar för god ekonomisk lönsamhet. Vad gäller entrepenörsklimatet 
är det synnerligen gott vilket visar sig i att vi får många anbud på våra förfrågningar. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
KABO är ett miljödiplomerat företag   100% Helt 
KABO är med i SABO:s klimatinitiativ   100% Helt 
EPC-projektet ska spara 17% energi Pågår till 2020, avstämning halvtid  100% Helt 
Planerat underhåll > branschsnittet   110% Helt 
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LOU-regler ska följas   100% Helt 
Relationsbyggande med 
entreprenörerna 

  100% Helt 

Särskild enhet för bosociala frågor   100% Helt 
 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
En låg omflyttning skapar trygghetskänsla då man har koll på sina grannar. 
En trygg och nöjd personal har låg sjukfrånvaro. 
Bosociala projekt, såsom odlingsbäddar, solrum, kaffekorgsaktiviteter, boskolor mm skapar gemenskap som är en 
grundförutsättning för trygghetskänsla. 
”Piska och morot” – störande element kontaktas omgående genom personliga möte där målet är att vidta rättelse för att 
undvika avhysning. Inga avhysningar så här långt. 
Boendestandard och service ligger på > 83% ”Nöjda respektive Mycket Nöjda”. 100% kan aldrig vara målet, då det skulle 
betyda att vi tar för lite betalt för våra tjänster. 
Äldres boende med avseende på tillgänglighet och sociala rättigheter ligger högt på dagordningen, varför vi har ett 
djupgående samarbete med Lunds Universitet i dessa frågor. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Omflyttning < 15%  15,5% 95% Delvis 
Företagshälsovård   100% Helt 
Kort sjukfrånvaro < 1,5%  1,7% 95% Delvis 
Bostadssocial stimulans  7 odlingsbäddar 100% Helt 
Progressivt arbete med störningar   100% Helt 
Repressivt arbete med störningar   100% Helt 
”Kaffekorgsdemokrati” för 
hyresgästerna 

  100% Helt 

Helt och rent i boendet   90% Delvis 
Kundvård/god service i allmänhet   85% Delvis 
Decentraliserad fastighetsskötsel   100% Helt 
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Trygghetsjour   100% Helt 
EPC – förbättrad belysning  Hälften 100% Helt 
Elektroniska ytterlås   Enligt plan Delvis 
Äldres boende – samarbete med 
Lunds Universitet 

  100% Helt 

33 MIG-lägenheter avvecklade   100% Helt 
Boskola permanentad   100% Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Vinster och besparingsbeting har överträffats de senaste tre åren, vilket får anses vara ett kvitto på effektiv organisation. Men 
det finns potential i att nå längre under kommande år. Särskild ”innovationspott” finns avsatt i budgeten. Så länge intjänat 
kapital tillåts arbeta vidare inom företaget kan KABO se ljust på framtiden där positionen mot konkurrenter inom länet kommer 
att vara i Topp-3. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Effektiviseringsbeting > 2 msek   >100% Helt 
Vinster enligt mål   >100% Helt 
Incitamentsbaserad upphandling 
(partnering) 

  100% Helt 

God ekonomikontroll   100% Helt 
Nya intäktskällor   100% Helt 
Affärsmannaskap   80% Delvis 
God omvärldsbevakning, stjäla idéer   90% Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
1. Ägarens ekonomi har visat sig vara svagare än vad som tidigare antagits. Det har dock uttalats av kommunchefen att 

detta inte kommer att påverka bolagen. Det har dock redan påverkat KABO genom att lokalhyresavtal har, och kommer 
att, sägas upp av kommunen. Så länge spelreglerna följs har vi gillat läget och hittat andra användningsområden för 
lokalerna. 

2. Uttolkningen av ”koncernnytta” är föremål för interna avvägningar. För KABO är Affärsmässighet ledstjärnan. 
3. VD har meddelat en pensionsavgång i förtid. Styrelsen har att beakta att goda vägval bibehålls, vilket givetvis inte 

utesluter nya, djärva mål framöver. 
4. Marknaden/efterfrågan har blivit svårbedömd. Den lugna och jämna nybyggnation vi har beslutat om minskar riskerna 

för vakanser. 
5. Handelskrig och Brexit påskyndar en lågkonjuktur. 

 
 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under 2019 
 
Se ovan 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet (tkr). Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

TKR
Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall 

föregående år
Bokslut 

föregående år

Rörelsens intäkter 140 493 220 850 224 230 138 521 208 875

Rörelsens kostnader -109 777 -169 104 -169 983 -103 165 -164 499

Finansiella intäkter 101 302 302 122 352

Finansiella kostnader -9 323 -14 047 -16 548 -6 068 -10 262

Resultat efter finansiella poster 21 494 38 001 38 001 29 410 34 466

Nettoinvesteringar 145 600 179 800 260 200 76 962 149 090
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5. Investeringsuppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet (tkr). Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkrHelårsbudget 
2019

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2019

Prognos 
avvikelse helår

Östralycke 4 56 000 55 394 56 000 0
Nyproduktion Hällaryd 15 000 2 1 500 -13 500
Ombyggnad Mariegården 11 000 15 633 15 633 4 633
Ombyggnad Försäkringskassan 5 000 12 818 12 818 7 818
Renovering Möllebacken 60 000 641 1 000 -59 000
EPC 30 000 10 763 30 000 0
Förtätning Möllebacken 200 0 0 -200
Trygghetsboende Östralycke 32 000 29 254 32 000 0
Nyproduktion Mörrum 3 000 445 445 -2 555
Nyproduktion Svängsta 11 000 0 400 -10 600
Ombyggnad Höralyckan 5 000 0 0 -5 000
Ombyggnad Perennagården 2 000 0 0 -2 000
Enligt underhållsplan 16 000 13 954 18 000 2 000
Övrigt 3 600 810 940 -2 660
60 st stambyte 9 000 4 282 9 000 0
Inköp maskiner 600 1 640 1 640 1 040
Socialt projekt 800 11 420 -380
Summa 260 200 145 647 179 796 -80 404
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
Driftbudget: Trots lägre intäkter klarar vi vårt resultatmål, vilket beror på lägre räntekostnader än budgeterat. De lägre intäkterna beror på 
lägre hyra för Östralycke 4 än budget. (Att hyran blir lägre beror på att investeringskostnaden blir lägre än beräknat) Trots ökade 
kostnader för vatten- och brandskador klarar vi kostnadssidan. Detta beror på att avskrivningarna blivit lägre än budget. 
Investeringsbudget: Prognosen på 179,8 mkr dvs 80,4 mkr lägre än budget beror dels på att renoveringen på Möllebacken flyttats fram, 
vilket beror på att bygglovet blivit försenat, dels på att våra nyproduktionsprojekt är försenade beroende på att detaljplanerna inte är 
klara. 
 
 
 
 

 

 

 

7. Uppföljning internkontroll 
Kommentarer intern kontroll 
 
Årets fokus för internkontroll är Leasing av bilar samt Upphandlingar.  
Gällande leasing av bilar har ny rutin skapats. Internkontrollen fortlöper. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsordförande: Ola Persson 
VD: Marie Håkansson Wahlström 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Kommersiella fastigheter 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Miljö och klimat: Målet med Hållbar Utveckling (HUT) för Karlshamnsfastigheter AB är att HUT ska genomsyra hela verksamheten. Bolaget 
har ambitionen att verka ekonomiskt-, socialekonomiskt- och ekologiskt inom Karlshamns kommun vad gäller fastighetsförvaltning och 
nybyggnation samt då vi deltar i olika näringslivsprojekt.  

Karlshamnsfastigheter AB har en ambition att ligga i framkant och använda modern och effektiv teknik med god miljöprofil efter våra olika 
fastigheters förutsättningar. På så sätt skapar vi långsiktiga och konkurrenskraftiga byggnader och värnar om en god ekologisk miljö.  
Karlshamnsfastigheter AB har en vilja att bygga och förvalta fastigheter på ett miljöanpassat och resurssparande sätt och verka för att 
miljöarbetet ständigt förbättras 
 
Karlshamnsfastigheter AB uppmuntrar våra hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartner att visa samma miljöomsorg som vi.  
Vi har en hög prioritering på energieffektivisering och strävar efter att varje fastighet har den mest energieffektiva lösningen till nytta för 
hyresgästen och oss själva. Alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärme. Vi fortsätter att köpa miljövänlig el, fjärrvärme och fjärrkyla för att 
minska koldioxidutsläppen. 
 
Karlshamnsfastigheter AB leasar en elbil för transport mellan fastigheterna och i tjänsteärenden. 
 
Folkhälsa – aktivt jämlikhetsarbete: I våra fastigheter prioriterar vi, om det finns möjlighet, att utforma lokaler som inbjuder till 
välbefinnande för många. Ett exempel är Å-rummet på Halda Utvecklingscentrum där vi erbjuder både hyresgäster och privatpersoner att hyra 
dessa för möten, konferens, festligheter eller att bara njuta av miljön. Likaså i Deltat på NetPort Science Park där olika aktiviteter genomförs för 
både hyresgäster och privatpersoner. Aktiviteter genomförs av hyresgäster i fastigheten (Gourmet Grön alt. NetPort Sciens Park ) med ansvar för 
detta.  Här finns också testmiljöer av det ”framtida kontoret” i Living lab och The Beach – aktivitetsbaserade kontor. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 
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Arbeta för att Hållbar Utveckling 
utvecklas inom 
Karlshamnsfastigheters verksamhet. 

Detta är ett löpande mål med en ständig 
förbättrings potential 

Sker löpande Pågående arbete Delvis 

Arbeta för att öka energibesparingar 
och vidta åtgärder för att minska 
förbrukningarna.  

Energiprojekt Blå Hallen Genomfört senast 
2020 

Pågående arbete Delvis 

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 5 och Deltat på NetPort Science 
Park och Trädgårdsrummet på Halda 
Utvecklingscentrum. 
 

   Delvis 

    Välj status 
    Välj status 

 
 
 
 
 
 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Vi förvaltar, bygger nytt och utvecklar området NetPort Science Park för att området ska kunna bidra med kreativa lokaler till 
eftergymnasiala utbildningar. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

o Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.  
o I flera av våra fastigheter hyr vi ut lokaler till restauranger öppna för allmänheten vilket ökar tillgängligheten i områdena samt möjliggör att 

driva företag. 
o Vi skall vara den självklara samarbetsparten för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. En föregångare för 

kreativ utveckling i hela Blekinge. Detta når vi genom: samarbete, kreativitet, ekonomisk stabilitet 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Uthyrningsgraden och hyresintäkten 
skall ökas främst på Halda 
Utvecklingscentrum. Det är dock av 
stor vikt att befintliga företag får 
möjlighet till att växa. 
 

Erbjuda rätt lokaler till befintliga och 
potentiella hyresgäster. Se över befintliga 
och nya hyresavtal.  

Sker löpande Pågående arbete Delvis 

Fortsätter att utveckla området 
NetPort Science Park beläget på Östra 
Piren 

Fastigheten Emigranten står klar för 
inflyttning 2021 

Sker löpande Pågående arbete Delvis 

Vara en aktiv part i olika 
näringslivsprojekt lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 

   Delvis 

    Välj status 
    Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Ändrade ränteavdragsbegränsningar påverkar bolaget negativt och är betydande. 
Direkt kostnadsföring av Marknadsföringstjänster gällande etapp 5, tidigare felaktigt redovisat som en del av byggprojektet 
med konsekvens av kraftigt ökade kostnader på driften. 
Utredningen av momsfrågan för fastigheten Emigranten 1 pågår. Vi kommer inte att bli frivilligt skattskyldiga för hela ytan 
vilket vi är i övriga fastigheter. 
Ventialtionsprojektet i fastigheten Öjavad 2:187 (Halda UC) har trots att vi fick skjuta fram det i första skedet nu gett många 
förfrågningar och vi hoppas på många offerter att välja bland. 
 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under 2019 
Processen av etapp 5 och den verkliga byggstarten. Pålningsarbetet är genomfört och det har gått enligt plan. Den upphandlade kostnaden var 
lägre än budgeterat. 
Strategiskt ingångna hyresavtal i övriga fastigheter som bör gynna fyllnaden av etapp 5 samt en god dialog med ett flertal potentiella hyresgäster. 
Fyllnadsgraden i fastigheterna 97 % varav Halda UC har 88 %. 
 

 

  

200



4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

  

Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall 
föregående år

Bokslut 
föregående år

Rörelsens intäkter 16 704 25 300 23 762 15 176 23 557

Rörelsens kostnader -16 786 -26 000 -24 485 -15 122 -26 659

Finansiella intäkter 44 60 0 0 55

Finansiella kostnader -2 869 -3 800 -5 388 -2 006 -2 764

Resultat efter finansiella poster -2907 -4440 -6111 -1952 -5811

Nettoinvesteringar

5. Ekonomisk analys 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
Kraftigt ökade hyresintäkter 2019 i flera fastigheter samt en ökning av städ- och energiavgifter som halkat efter. 
Omsättning av gamla lån och upptagning av nya lån för Etapp 5 har blivit billigare än budgeterat. 
Samtidigt har vi haft kraftigt ökade kostnader p g a direkt kostnadsföring av marknadsföringskostnaderna för Etapp 5. 
Underhållsbudgeten för 2019 ligger på 3 146 tkr och ännu ligger vi inom ramen för denna. 
Omsättning a gamla lån och upptagning av nya lån för Etapp 5 har blivit billigare än vad som var budgeterat. 
Planerade investeringar för Etapp 5 på 40 miljoner för 2019. Hittills har vi använt 32 miljoner av dessa. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 

Bolagsordförande: Annika Westerlund 

VD: Anders Strange 

 

Bolagets verksamhetsområden 
• Värme & Kyla 

• Elnät 

• Bredband 

• Vatten 

• Elhandel & Vindkraft 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Karlshamn Energi bidrar till att nå kommunens mål att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband. 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

På affärsmässig grund bygga 
infrastruktur av fiber för att nå alla 
permanentboende i våra 
definierade områden till slutet av år 
2021. 

 100% år 2021 Mäts årsvis 
Årets mål bedöms 
kunna uppnås 

Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom att ersätta produktion baserad på fossila 
bränsle till bland annat bioolja och dels genom att försöka få utökad leverans från Södra Cell.  

 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Mål kring koldioxidutsläppen från 
fjärrvärmeverksamheten ska 
understiga 5 g/kWh år 2019. Det 
långsiktiga målet är ett 
fossilbränslefritt och klimatneutralt 
fjärrvärmesystem 

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd 
fjärrvärme 

5 gr/såld kWh 
fjärrvärme 

Utfall jan-aug:  
0,65 gr/kWh 
 

Helt 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

    Välj status 

    Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

KEAB Elnät – oaviserad 
medelavbrottstid (min/kund) i eget 
elnät ska vara mindre än 25 min/år 
som ett rullande genomsnitt över tre år 

 <25 min/år Mäts helårsvis Välj status 

KEAB – våra medarbetare ska vara 
friska, trivas och må bra. 

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång 
sikt, övertidsrapportering, NMI-index 

Mäts på helårsnivå Mäts på helårsnivå Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.  
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. 
 
 
 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under 2019 
KEAB redovisar resultat efter finansiellt netto på 16,6 mnkr vilket överträffar föregående år med 5,5 mnkr. Resultatförbättringen består 
främst förbättrat resultat inom bredband och ökat täckningsbidrag från fjärrvärmen, vilket är mycket positivt.  
 
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden; bland annat så färdigställs ett antal bredbandsprojekt under året, 
reinvesteringstakten har ökat inom Elnät och flera förbättringsprojekt har påbörjats inom Vatten. Inom Värme har vi installerat en ny 
panna baserad på bioolja. Vi har också fått beslut avseende förhandsregleringen inom Elnät vilket ligger i linje med våra förväntningar, 
även om myndigheten har utgått från ett väsentligt lägre avkastningskrav än i föregående period.  
 
KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är ett område som växer 
snabbt. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet (tkr). Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

TKR

Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall 

föregående år

Bokslut 

föregående år

Rörelsens intäkter 204 190 333 600 324 995 155 157 249 864

Rörelsens kostnader -183 023 -314 811 -306 571 -141 529 -228 552

Finansiella intäkter 0 100 100 0 120

Finansiella kostnader -4 584 -7 074 -7 024 -2 579 -3 132

Resultat efter finansiella poster 16 583 11 815 11 500 11 050 18 300

Nettoinvesteringar 68 935 160 000 136 245 42 698 80 644
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5. Investeringsuppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet (tkr). Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos 

avvikelse helår

Värme & Kyla 28 890 11 205 18 190 -10 700

Bredband 44 150 31 162 56 606 12 456

Elnät 17 675 5 813 14 325 -3 350

Vatten 34 730 18 391 43 931 9 201

KEAB gem. Investeringsprojekt 10 800 2 364 7 490 -3 310

0

0

0

0

0

Summa 136 245 68 935 140 542 4 297  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
Karlshamn Energi koncernen redovisar ett starkt resultat hittills i år tack vare bättre resultat inom samtliga affärsområden.  
Inom affärsområde Värme har vi haft lägre volymer och intäkter pga. den milda vintern, vilket har kompenserats ekonomiskt av hög 
leverans från Södra Cell. Affärsområde Vatten inkluderas från 2019 inom Karlshamn Energi och har i perioden ett positivt resultat på 1,7 
mnkr, vilket bedöms utjämnas under året till ett 0-resultat. Helårsprognosen visar ett resultat i nivå med budget: 11 mnkr inkl. nedskrivning 
av fiber till landsbygden.  
Investeringar uppgår till 69 mnkr vilket är högre än föregående år pga. inkluderingen av Vatten.  
För helår prognostiseras något högre än budget pga. periodiseringar mellan åren (bredband). 
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7. Uppföljning internkontroll 

Kommentarer intern kontroll 
KEAB är certifierat inom ISO för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ramen för detta sker systematisk uppföljning både externt 
och internt utifrån KEABs ledningssystem. 
Interna skyddsronder genomförs 7 gånger per år med fokus på avvikelser och förbättringsförslag. 
System för avvikelsehantering inkl. visselblåsarfunktion finns. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB 
Bolagsordförande: Per-Ola Mattsson 
VD: Mathias Roos 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Besöksmål turism/allmänhet 
 Programverksamhet elever 
 Lärarfortbildningar 
 Evenemang och mässor 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta kompetensbehovet i regionen samt för att bidra till 
omställningen till ett mer hållbart samhälle avseende sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. 
 
Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering, det inkluderar såväl aktiviteter riktade till elever som lärare. 
 
I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi arbetar också för att synliggöra vad utbildningarna leder till i samverkan med företag och organisationer.  
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.  
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik. Det innebär att vi arbetar målinriktat med såväl genus 
som nyanlända, och genom att medvetet visa på möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. Kreativum arbetar också 
inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens enheter, bland annat ”Ingenjörsspåret” samt ”Språkstödjare”. Under perioden har 
Kreativum påbörjat flera aktiviteter riktade mot äldre åldrar än bolaget traditionellt sett arbetat mot. Detta inkluderar bland annat aktiviteter 
gentemot pensionärer. 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Öka intresset och kunskaperna inom 
teknik, naturvetenskap, entreprenörskap 
och hållbar utveckling hos barn, unga och 
allmänhet. 

Antalet bokade skolbesök, antal 
lärarfortbildningsdagar samt antalet besökare 
totalt.  

4000 skolbesök 
första halvåret 
14000 
allmänbesökare 
sommarsäsong 

4569 skolbesök 
första halvåret 
16689 
allmänbesökare 
sommarsäsong 

Helt 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder att vi vill stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Vi vill alltså stärka en del av besökarnas grundläggande potential till inflytande, 
delaktighet och möjligheter.  
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Verka för en breddad rekrytering, 
entreprenöriellt förhållningssätt, att 
synliggöra yrken med stort 
kompetensbehov. 

Antal genomförda aktiviteter med inriktning 
kompetensförsörjning. 

Tre 
heldagsarrangemang 

Tre 
heldagsarrangemang 

Helt 

Samverka nära och konkret kring 
kompetensförsörjning med det regionala 
näringslivet.  

Antalet gemensamma initiativ och 
evenemang. 

Återkommande 
samverkan med 
minst 10 företag 

Återkommande 
samverkan med 14 
företag 

Helt 

Entreprenöriellt lärande ska genomsyra 
aktiviteterna, med Skolverkets definition 
som utgångspunkt. 

Aktiviteter, såväl lokalt som nationellt, där 
entreprenörskap står i fokus ska erbjudas 
elever under året. 

  Helt 

    Välj status 
    Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.  
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kreativum avser att erbjuda aktiviteter 
för att bredda utbudet på fritiden till att 
omfatta även teknik och naturvetenskap 

Antal aktiviteter som erbjuds allmänheten 
(ForskarFredag, Unga Forskare, Fritidskurser, 
Lilla Kulturdagen, Kulturnatten, 
Östersjöfestivalen etc.) 

Medverkande eller 
arrangör på minst 
fyra evenemang 

Medverkande eller 
arrangör på sex 
evenemang  

Helt 

Bidra genom att erbjuda såväl enskilda 
evenemang och aktiviteter som ett brett 
basutbud. 

Antal evenemang   Helt 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för alla. Vi kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter. Våra fritidskurser startades 
då vi hade föräldrar som uttryckte starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter. 
 
Genom en bred samverkan med företagen ökar vi Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i regionen. 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Relevant och kärnfull förnyelse av 
bolagets basutbud. 

Antal nya skolprogram samt utställningar. Ett nytt skolprogram 
och en ny utställning 

Ett nytt skolprogram 
och en ny utställning 

Helt 
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2. Förändrade förutsättningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Avtal med och intäkt från Karlshamns kommun, omfattande 2,3 miljoner saknas i dagsläget. Detta medför en lägre prognosticerad total intäkt för 
bolaget. 
 
 
 
 
3. Bolagets framgångar  
Framgångar under 2019 
De bästa besökssiffrorna på fyra år.  
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 
  Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall 

föregående år 
Bokslut föregående år 

Rörelsens intäkter 5 068 142,79 10254500 13 904 500,00 6 478 366,69 8 567 842 

            
Rörelsens kostnader -11 471 384,5 -18 592 000 -19 975 000,00 -7 801 337,36 -13 343 595 
            
Finansiella intäkter           

            

Finansiella kostnader, avskrivningar,  -81 425,69   -65 000,00 -97 399,95 -16 103 
            
Resultat efter finansiella poster -6 484 667,40 -8 337 500 -6 135 500 -1 420 370,62 -4 791 856 
            

Nettoinvesteringar           
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5. Ekonomisk analys 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
Budgeterad intäkt för Karlshamns kommuns avtal omfattande 2 300 000 kronor är i dagsläget borttagen från prognos. 
Statligt stöd från Skolverket blev 125 000 kronor mindre än budgeterat (utfall 1 575 000, budgeterat 1 700 000). 
Försäljning i café har prognosticerats till 325 000 kronor lägre än budgeterat på grund av nedsatt kapacitet till följd av ej fungerande utrustning (från 1 
200 000 kronor till 875 000 kronor).  
På grund av sjukskrivningar bland pedagogisk personal har följande tagits i beaktande i prognosen: 
Projektutveckling har inte unnat genomföras som planerat, prognosen innebär 600 000 lägre projektintäkter för året. Intäkter för fortbildningar till 
lärare och pedagoger prognosticeras till 235 000 kronor lägre än budgeterat. 
 
Budgeterat underskott för året var -6 135 500 kronor. Utan justeringar på kostnadssidan skulle underskottet vara -9 720 500. Med justeringar är 
prognosticerat underskott -8 337 500 kronor. 
 
Följande justeringar i verksamhet har tagits i beaktande i prognosen: 

 Lägre underhållskostnader omfattande 800 000 kronor (från budgeterade 1 200 000 kronor till 400 000 kronor). 
 Lägre varuinköp i café omfattande 200 000 kronor. 
 Lägre marknadsföringskostnader, lägre inköp till utställningsstationer, lägre kostnad för förbrukningsinventarier mm. uppgår sammantaget till 

383 000 kronor.  
 Sammantaget 1 383 000 kronor lägre kostnader än budget än så länge. Sjukskrivningarna medför en effekt på personalkostnaderna, dock är 

det för tidigt att lämna en tillförlitlig prognos.   
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2019 
Period: Jan-Aug 
Bolag: Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Bolagsordförande: Marie Sällström 
VD: Daniel Wäppling 

 
Bolagets verksamhetsområden 
 

Stadsvapnet i Karlshamn ABs verksamhet syftar till att: 

- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka 
frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande 

 - övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta 
aktier och andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun 

- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag nå ökad effektivisering och ett optimalt 
utnyttjande av kommunens resurser 

- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens utveckling 

- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att bo 
och verka i samt uppleva 

- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltningsform 

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning  från kommunens bolag till ägaren i 
form av utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
 
 
 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under 2019 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 
Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall 

föregående år
Bokslut 

föregående år

Rörelsens intäkter 25 275 250 28 194

Rörelsens kostnader -2078 -2981 -3337 -2278 -3217

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -3474 -5074 -5500 -3564 -5151

Resultat efter finansiella poster -5527 -7780 -8587 -5814 -8174

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

 
5. Ekonomisk analys 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
  Avvikelsen mellan periodens utfall i år respektive föregående års utfall beror på lägre management fee, ökade konsultkostnader samt lägre finansiella 

kostnader. Avvikelsen på finansiella kostnader beror på att borgensavgiften inte är periodiserad i föregående års utfall. I prognos för helår 2019 
bedöms räntekostnaden bli lägre än utfallet 2018 då snitträntan i portföljen minskat jämfört med föregående år p g a refinansiering av lån.  

   
  Prognosen för helår 2019 har ett bättre utfall än budget för 2019. Avvikelsen beror på lägre beräknat styrelsearvode, lägre management fee, lägre ber 

ers VD och VVD, ökade konsultkostnader samt lägre ränteutgifter efter refinansiering av lån. 
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  Observera att i den ekonomiska analysen har inte hänsyn tagits till koncernbidrag, utdelning, aktieägartillskott eller de nya reglerna gällande 

ränteavdragsbegränsningen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-10-08 

Sida 3(5) 

 

§ 105 Reviderad Plan för ekonomi i balans 2019-2022 BUS-nämnden 2019/150 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna upprättad plan för ekonomi i balans 2019-2022 och ge förvaltningen i upp-
drag att arbeta vidare med beskrivna åtgärder 
  
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 18 900 tkr, alternativt att 
kommunfullmäktige godkänner nämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk 
balans år 2022. 
 
Reservationer 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav i beslut 2019-06-17 Nämnden för barn, utbildning och skola i 
uppdrag att i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-16 att presentera en 
plan för kostnadsminskningar för 2019. Nämnden tog fram handlingar samt fattade be-
slut som presenterade i kommunstyrelsen 2019-09-10.  
 
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera nämndens plan för ekonomi i balans 
2019-2022 till nämnden för barn, utbildning och skola för att göra erforderliga justeringar 
enligt den av kommunstyrelsen (2019-09-10) föreslagna budgeten för 2020-2022. 
 
Nämndens prognos för ekonomiskt resultat 2019 är ett underskott med ca 19 300 tkr  
 
Nämndens verksamheter visar på ett underskott trots vidtagna kostnadsminskande åt-
gärder vilka omsluter cirka 11 400 tkr. De obalanser som över tid byggts upp beror till 
största del på uteblivna statsbidrag kopplade till asylmottagning parallellt med ökade 
elevkullar i grundskolan och löneglidning i samband med personalomsättning. 
 
Grundskolan har uppdraget utifrån skollag och skolförordning att ansvara för nyanländas 
undervisning och lärande. För att klar detta uppdrag har Nämnden byggt en verksamhet 
för mottagning av nyanlända, kartläggning av deras skolbakgrund och kunskapsnivå 
samt uppstart av skolgång i huvudmannens skola. Denna verksamhet finansieras av 
hemkommunens bidrag för kommunplacerade från Migrationsverket. Detta bidrag får 
nämnden i anslag från nämnden för arbete och välfärd vilka rekvirerar bidraget från 
Migrationsverket. I övrigt har verksamheten finansierats via riktade statsbidrag för asyl-
sökande barn i skolålder. Det senare bidraget har inför 2019 nästan helt försvunnit var-
för större del av nämndens verksamhet för mottagande av nyanlända saknar finansie-
ring. 2017 utgjorde skillnaden mellan intäkter och kostnader för integration ett minus om 
9 600 tkr, 2018 hade den differensen ökat till 18 600 tkr. Prognosen för 2019 pekar mot 
en differens om cirka 18 800 tkr. Detta har nämnden inte hittat kostnadstäckning för 
samtidigt som verksamheten inte kunnat anpassas då elevgruppen är fortsatt stor. 
 
De volymökningar som förskola och skola haft de senaste åren har till stor del beretts 
plats inom nämndens huvudmannaskap. Dock har ökningen av elever som gått till fri-
stående verksamheter också ökat. Detta medför kostnadsökningar för nämnden som 
inte rymts inom tilldelad ram. Då det inte skett några minskningar inom nämndens verk-
samheter har inte heller någon omfördelning av medel mellan verksamheterna varit möj-
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lig. Den totala obalansen i budget för fristående verksamheter pekar på ett underskott 
om 7 425 tkr.  
 
De senaste årens lönereformer inom skola och förskola har bidragit till ökade löneskill-
nader. Dessa löneskillnader tillsammans med en lärarbrist har lett till ökad personalom-
sättning för landets kommuner i stort men också för Karlshamns kommun. Detta bidrar i 
sin tur till en löneglidning som inte Nämnden har kompenserats för. Nyrekryteringen av 
lärarpersonal i Nämndens verksamheter ligger utanför kompensationen för löneökning. 
För 2019 motsvarar detta en nettokostnadsökning för Nämnden om cirka 1 875 tkr. 
 
Trots minskningar inom Nämndens verksamheter 2019 motsvarande 11 400 tkr, saknas 
enligt prognos sammantaget medel motsvarande ca 19 000 tkr för 2019. Därför föreslås 
nämnden ansöka om motsvarande medel i tilläggsanslag. Tilläggsäskandet baseras på 
tre större obalanser mellan intäkter och kostnader i nämndens budget enligt: 
 
Kostnader Integration:  9 600 tkr 
Kostnader fristående förskolor/skolor:  7 425 tkr 
Kostnader ökade lärarlöner: 1 875 tkr 
 
Förvaltningen har tagit fram en plan för ekonomisk balans, vilken innefattar ett antal 
olika besparingsåtgärder och varje åtgärd behöver hanteras enligt gängse praxis (exem-
pelvis beslut enligt delegationsordning, samverkansavtal/MBL). Större principiella beslut 
i planen ska fattas av nämnden. 
 
Nämnden behöver nogsamt följa barn- och elevtalsutvecklingen för att anpassa budget 
utifrån utvecklingen. Vidare förutsätter planen ett intensifierat arbete med verksamheter-
nas lokalbehov. Ökande volymer inom befintlig ekonomisk ram är endast möjlig om 
lokaler anpassas för detta.  
 
Yrkanden 
 
Sverigedemokraterna motsätter sig att det ska göras besparing på de elever som 
kanske behöver mest stöd. Vi tror varken på att minskad personaltäthet på förskolan 
eller att plocka bort de pedagogiska utvecklarna i förskolan. Besparingar måste ske på 
sådant som är extravagant i ett första skede och sedan sådant som har minst påverkan 
på den ordinarie undervisningen. Gällande hemspråksundervisningen skulle det kunna 
ske en besparing med hänvisning till den kommunala självbestämmanderätten. 
 
Sverigedemokraterna yrkar på: 
 
Att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 18900 tkr. 
 
Att ett totalstopp av hemspråksundervisning införs undantaget de sex minoritetsspråken 
medräknat teckenspråk. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. 
 
Beslutsgång  
 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget yrkande 
och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Reviderad Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Nämnden för barn, ungdom och skola, 
enligt bilaga  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Verksamhet Åtgärd Hur När Kommentar

2019 2020 2021 2022

Läromedel 

Grundskola

Minska resurs för 

läromedel

19-01-01 ses över varje år -1 475 -1 475 -1 475 -1 475 

Läromedel och 

förbruknings-

material Förskola

Minska resurs för 

läromedel och 

förbruknings-material

19-01-01 -556 -556 -556 -556 

Bemanning 

fritidsgård

Avveckla 

sommarverksamhet och 

frukostservering på 

högstadieskolorna

19-01-01 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Bemanning IKT, 

grundskola

Minskning av IKT-

verksamheten inklusive 

ledning

Från 4,6 

tjänster till 2,8 

tjänster

19-01-01 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Kreativum Minskad ersättning till 

Kreativum

19-01-01 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 

Kompetens-

utveckling

Minskning av 

komp.utv.medel

Avveckla extern 

utbildning för 

personalen

19-01-01 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Bemanning 

förskola

Minska personaltätheten Minskning av 

grundbemanni

ngen med 5 

tjänster

19-07-01 Åtgärden ska förenas med 

nytt 

resursfördelningssystem 

som tydligare styr resurs 

utifrån förutsättning

-1 114 -2 275 -2 275 -2 275 

Budgetpåverkande åtgärder med en årlig effekt utifrån budget 2018
Besparing
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Dygnet runt Samverka kring chef i 

beredskap

Ingå i 

Omsorgens 

beredskaps-

schema

19-07-01 -200 -400 -400 -400 

Bemanning grund- 

och grundsärskola

Minskad personaltäthet Minskning med 

5 tjänster 

läsåret 19/20 

och ytterligare 

8 tjänster 

läsåret 20/21

19-08-01 Åtgärden bygger på 

kraftiga anpassningar i 

skolorganisationen där 

lokalfrågan behöver 

prioriteras.

-1 200 -4 750 -7 400 -7 400 

Bemanning 

fritidshem

Minska personaltätheten Från 68 tj. till 

66 tj.

20-08-01 -380 -910 -910 

Överflytt 

Fritidsledare till 

fritidshem (Eftis)

Erbjuda fritidshem åk    4-

6

Succesiv 

övergång 

från 2020-

01-01

-1 000 -2 600 -2 600 

Resurscenter Avveckla tjänster för stöd 

i Tal och språk  

Från 2 tj. till 0 tj 19-08-01 En verksamhet som inte 

regleras i Skollagen 

-500 -1 200 -1 200 -1 200 

Musikskola Minskad personaltäthet Besparing om 

0,6 tj fördelat 

på 

undervisning, 

ledning och 

administration 

19-09-15 Åtgärden är kopplad till 

ledigt tjänsteunderlag som 

vakanshålls. Besparingar 

inom Musikskolan bör 

invänta beslutad utredning

-80 -220 -220 -220 
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Dygnet runt 

förskola

Förändring av 

schemarutin

Implementera 

flexibla 

personalschem

an utifrån 

verksam-

hetens behov

20-01-01 Åtgärden erbjuder en 

bibehållen service till 

vårdnadhavare men kan 

också kombineras med 

minskat öppethållande för 

ytterligare effekt.  

-585 -585 -585 

Förskolan: 

Effektiv 

bemanning under 

året som följer 

årets 

förändringen av 

antalet barn i 

verksamheten, 

dvs fler barn på 

våren och färre 

på hösten

Fler tjänster på våren och 

färre på hösten

Kontinuerlig översyn av 

organisationen i syfte att 

ha en effektiv bemanning

-2 600 -2 600 -2 600 

Lokaler förskolan Minskad lokalhyra för en 

förskoleavdelning 

Avveckla 

avdelning 

Grottan 

20-01-01 -150 -150 -150 

Integration skola Minskad personaltäthet 19-01-01 -855 -1 710 -1 710 -1 710 

Ire natur- och 

kulturskola

Verksamhetsövergång till 

Kreativum

20-01-01 -1 550 -1 550 -1 550 
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Avdelningar i 

förskolan

Avveckla en 

förskoleavdelning, från 

92 avd. till 91 avd

Minska med en 

förskole-

avdelning 

genom ökad 

samordning av 

förskole-platser

20-07-01 Det sker enligt prognos en 

viss minskning i kommande 

barnkullar vilket föranleder 

en anpassning till det nya 

läget.

-750 -1 500 -1 500 

Bemanning 

fritidsgård

Minskade öppethållande 

alternativt nedläggning 

av fritidsgård

 20-07-01 Om möjligt påbörjas 

processen under våren 

2020

-1 500 -2 200 -2 200 

Förvaltnings-

kontor

Avveckla en tjänst över 

tid

-200 -400 -400 

Förvaltnings-

kontor

Avveckla en tjänst 

Verksamhetssam-ordnare

20-07-01 -350 -700 -700 

Lokaler förskolan Avveckla en paviljong Säga upp och 

avveckla 

paviljong vid 

Regnbågens 

förskola

20-05-31 Avecklingskostnad ca 110 

tkr

-65 -300 -300 

Förskolan: 

Personal-resurs - 

Barn i behov av 

särskilt stöd 

förskola

Minskning av 

personalresurs

Minskat från 

22,3 tjänster till 

13,75 tjänster 

hösten 2019

19-07-01 -2 100 -4 200 -4 200 -4 200 
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Specialpedagog 

förskola
Tillfällig minskning av 

personalresurs 

-670 

Administra-tion 

förskola 

En tjänst varit vakantsatt 1901-1906 -150 

Rosendals 

förskola senare 

start en avd

-1 700 

Investeringar Översyn av 

investeringsbehov

-200 -200 -200 

Avvakta inköp av 

Chrome books för 

åk 1

Investeringspengar, 

kalkylerad summa för 

avskrivningar

-300 -300 -300 

Tolkavgifter Endast använda 

telefontolkar

-200 -200 -200 

Arbetskläder 

förskola, 

fritidshem, 

grundskola, 

särskola

Avvakta inköp av 

arbetskläder 

-500 -100 -100 

-11 469 -27 985 -34 600 -34 600 

-628 782

-597 722 -585563 -575606 -574519 

-609 481 -601387 -591430 -590343 

-19 301Beräknad avvikelse helår 2019

Budget (nettokostnader, inkl löneökning 2019)
Budget (nettokostnader) 

Summering effektivisering 

Helårsprognos 2019 (nettoksotnader) 

Plan för ekonomi i balans - utmaningar
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Plan för ekonomi i balans - utmaningar

Volymökningar 

 Grundskolans elevantal, åk F-9, ökar med 196 elever 2019-2022 vilket motsvarar 8 klasser. Detta ger en ökad 

kostnad med ca 85 000 kr/elev dvs drygt 16,7 milj kr alternativt, med oförändrad ram, ett 

effektiviseringsuppdrag med motsvarande belopp. 

 I nuläget skriver grundskolan in en elev/vecka som är anhöriginvandrare/kommunplacerad, dvs ca 50 elever/år. 

Dessa är inte medräknade i prognosen. 

Modersmålsundervisning och studiehandledning 

 2019 har 660 elever modersmålsundervisning och/eller studiehandledning, dvs 24% av elevantalet. Antalet 

elever med modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med volymökningen. Detta är lagstadgad 

verksamhet. 

Barn/elever i behov av särskilt stöd

 Rent statistiskt kan vi vara säkra på att en andel av volymökningen kommer att vara barn/elever i behov av 

särskilt stöd, särskoleelever, elever i behov av extra anpassningar osv. Denna elevgrupp kommer att påverka 

resursbehovet. Andra elever kommer att gå in i verksamheterna med mindre kostnader. 

Skolskjutsar 

 2019 åker 547 elever skolskjuts dvs ca 17%. Budgeten för skolskjuts är c:a 10 milj.kr/år dvs 18 000 kr/elev. 

Med en volymökning enligt ovan så kommer det att vara drygt 600 elever som behöver skolskjuts 2022 med en 

kostnadsökning på mellan 500 000 – 600 000 kr (exakt kalkyl är inte gjord). 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lågstadiet 0 -5 7 6 20 24 21

Mellanstadiet 0 35 58 98 94 105 104

Högstadiet 0 -11 15 22 55 76 114

Alla 0 19 80 126 169 205 239
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kostnadsökning på mellan 500 000 – 600 000 kr (exakt kalkyl är inte gjord). 

Nyttjandegrad lokaler

 F-6 skolor har 115-131% utnyttjandegrad (norm baserad på kvadratmeteryta) förutom Hällaryds skola och 

Sternöskolan, oaktat kommande elevvolymsökning. Österslätt och Stenbacka har språkval och hemkunskap med 

elever i åk 6 från tillhörande skolområde. 

Skolenhet

Kapacitet enl. 

lokalutredning 

Faktiskt elevantal 

2019

Lediga 

platser

Utnyttjandegrad 2019 i 

%

Elevökning till 2022

Bodestorp 350 414 -64 118%

Prästslätt 280 345 -65     123%  *

Sternö 185 142 43 77%

Hällaryd 145 73 72 50% 20

Österslätt 410 326 84 80% 48

Klockeback 275 345 -70 125%

Korpadal 275 347 -72      126%  *

Möllegården 185 242 -57 131% 3

Stenbacka 420 331 89 79% 12

Mörrums skola 325 386 -61     119%  * Mörrum F-6  + 34

Norrevång 330 266 64 81% -3

F-6 + 47 elever

199 (inkl f-klass

F-6 + 37 elever

Karlshamn, 

kommunal

*skolan har paviljong 

som temporär 

lokallösning  
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Då skollokalerna inte räcker till löses detta med paviljonger, se kostnad i tabell nedan. 
Denna hyreskostnad täcks inte i tilldelad budget. 

Korpadalskolan 1 577 000 

Mörrums skola 327 000 

Prästslättsskolan 426000

Total hyra 2 330 000 kr/år
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Revidering av Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden

Beslut

att godkänna upprättad Plan för ekonomi i balans 2019-2022 och ge förvaltningen i upp-
drag att arbeta vidare med beskrivna åtgärder

att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 11 370 tkr, alternativt att
kommunfullmäktige godkänner nämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk
balans är 2022.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav ibeslut 2019-06-17 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i

uppdrag att, ienlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-16, presentera en plan
for kostnadsminskningar för 2019. Nämnden tog fram handlingar samt fattade beslut
som presenterade i kommunstyrelsen 2019-09-10.

Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera nämndens plan för ekonomi i balans
2019-2022 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att göra erforderliga juste-
ringar enligt den av kommunstyrelsen (2019-09-10) föreslagna budgetenför 2020-2022.

Nämndens prognos for ekonomiskt resultat 2019 är ett underskott med drygt 1 1 000 tkr

Nämndens verksamheter visar på ett underskott trots vidtagna kostnadsminskande åt-
gärder vilka omsluter cirka 5 380 tkr. De obalanser som över tid byggts upp beror till
största del på uteblivna statsbidrag kopplade till asylmottagning parallellt, ökade inter-
kommunala utgifter och minskade interkommunala intäkter samt löneglidning i samband
med personalomsättning.

Gymnasieskolan har uppdraget utifrån skollag och skolförordning att ansvara för nyan-
ländas undervisning och lärande. Den ökande gruppen nyanlända har på kort tid ökat
kostnaden för framför allt det individuella programmets språkintroduktion. Denna ökning
har till största del finansierats via statsbidrag för asylsökande ungdomar i gymnasie-
åldern. Dessa statsbidrag har minskat i samma takt som eleverna blivit kommunplace-
rade. Nämndens kostnad för språkintroduktionen utgör 9 600 tkr. lntäkten for kommun-
placerade ungdomar 16-19 år utgörs enligt prognos för 2019 av 850 tkr. Den ökade
kostnaden tillsammans med minskade intäkter har nämnden inte hittat kostnadstäckning
för.

De volymökningar som gymnasieskolan haft de senaste åren har till stor del valt hem-
kommunens gymnasieskola. Detta gör att Väggaskolan tappat interkommunala intäkter
samtidigt som de interkommunala kostnaderna inte minskat. Differensen mellan intäkter
och kostnader för IKE utgör ett minus om 7 000 tkr.

De senaste årens lönereformer inom skola och förskola har bidragit till ökade löneskill-
nader. Dessa löneskillnader tillsammans med en lärarbrist har lett till ökad personalom-
sättning för landets kommuner i stort men också för Karlshamns kommun. Detta bidrar i

PRESIDIEBESLUT Gymnasie-
och
vuxen utbildningsnämnden
201 9-1 0-1 0

-b-e-F
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sin tur till en löneglidning som inte nämnden har kompenserats för. Nyrekryteringen av
lärarpersonal i nämndens verksamheter ligger utanför kompensationen för löneökning.
För 2019 motsvarar detta en nettokostnadsökning för nämnden om cirka 370 tkr.

Trots minskningar inom nämndens verksamheter 2019 motsvarande ca 5 380 tkr,
saknas enligt prognos sammantaget medel motsvarande drygt 1 1 000 tkr för 2019. Där-
för föreslås nämnden ansöka om motsvarande medel i tilläggsanslag. Tilläggsäskandet
baseras på tre större obalanser mellan intäkter och kostnader i nämndens budget enligt:

Karlshamns
kommun

Kostnader I ntegration :

Kostnader IKE:
Kostnader ökade lärarlöner:

Maria Hjelm Nilsson (C)
Ordförande

PRESIDI EBESLUT Gymnasie-
och
vuxen.utbildningsnämnden
2019-10-10

4 000 tkr
7 000 tkr
370 tkr

Förvaltningen har tagit fram en plan för ekonomisk balans, vilken innefattar ett antal
olika besparingsåtgärder och varje åtgärd behöver hanteras enligt gängse praxis
(exempelvis beslut enligt delegationsordning, samverkansavtal/MBL).

Nämnden behöver nogsamt följa elevtalsutvecklingen för att anpassa budget utifrån ut-
vecklingen. Vidare förutsätter planen ett intensifierat arbete med verksamheternas lokal-
behov. Programstrukturen på ungdomsgymnasiet behöver tydligt kopplas till nämndens
ekonomiska förutsättningar med anpassningar utifrån beslutad den gymnasieutredning-
ens slutsatser.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse
Reviderad Plan för ekonomi i balans 2019-2022 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden, enligt bilaga

Genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut den 26 september 2019, S 80,
har nämnden delegerat sin beslutanderätt till presidiet i detta ärende.

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens vägnar
\l\

P*P L,/ E-,t
pengtOlof Blorck 1S;
1:e vice ordförande

,") 't t),,

rTry<zlqffi&u
Cecilia Holmberg (M)
2:e vice ordförande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Plan 2019-2022 för ekonomi i balans 2019-09-30

Verksamhet Åtgärd Hur När Kommentar

2019 2020 2021 2022

Lärcentrum hyreskostnader Säga upp lokaler på Netport Anpassa verksamheten på Lärcenter 

till mindre lokalyta

20-01-01 I ett första steg minskas hyrd lokalyta för att i ett längre perspeltiv helt tas bort -170 

Gymnasiet 

kompetensutveckling

Minskning av kompetensutvecklingsmedel Avveckla extern utbildning för 

personalen

19-01-01 -375 -375 -375 -375 

Vuxenutbildningen 

kompetensutveckling

Minskning av kompetensutvecklingsmedel Avveckla extern utbildning för 

personalen

19-01-01 -130 -130 -130 -130 

Gymnasieskolan lärverktyg Byte av datorer till Chromebook 20-08-01 -220 -400 -600 

Gymnasieskolan läromedel 19-01-01 -875 

Vuxenutbildningen 

läromedel

19-01-01 -85 

Förstelärarorganisation 19-08-01 -475 -950 -950 -950 

Gymnasie- och 

gymnasiesärskolans 

bemanning

Minska antal årsarbetare Minskning med 9 tjänster från  ht 

2019

19-08-01 När det gäller bemanningen läsåret 20/21 finns det frågetecken, då det bl a finns 

tjänstlediga som kommer tillbaka. 

-2 000 -5 400 -5 400 -5 400 

Vuxenutbildning bemanning Minska antal årsarbetare Minskning med 3 tjänster på SFI från 

ht 2019

19-08-01
-750 -1 800 -1 800 -1 800 

Lärcentrum bemanning Minska antal årsarbetare Minskning med 1 tjänst 19-07-01 -245 -590 -590 -590 

Vuxenutbildning + 

lärcentrum bemanning

Minska antal årsarbetare Ytterligare minskning med 1 tjänst 

jan 2020

20-01-01
-600 -600 -600 

Gymnasieskola 

Cambridgeexamen
Ej erbjuda möjligheten för eleverna 19-07-01 -110 -110 -110 -110 

Gymnasieskola BIU
Ej erbjuda möjligheten för eleverna till 

studiehandledning online
19-01-01 -135 -135 -135 -135 

Gymnasieskola och 

vuxenutbildning central 

förvaltning

Vakanshålla tjänst som verksamhetschef Förvaltningschef går in i funktionen 

som verksamhetschef

19-10-01 Viss temporär förstärkning av ledning/administration för att hanter en del uppgifter som 

tidigare hanterats av verksamhetschef.

-200 -750 -750 -750 

Programutbud 

gymnasieskolan

Minska Väggaskolans programutbud för 

ungdomsgymnasiet med fyra nationella program

Ta bort nationella program för att 

minska skolans totala kostndeer

20-08-01 Minskat utbud innebär att Väggaskolan kan minska med ett skolområde. Kostnaden för 

IKE kommer samtidigt riskera öka och åtgärden kräver en djupare genomlysning för 

önskad effekt. Nettobesparingen för fyra program kan dock på tre år ge en besparing om 

5,3 miljoner oaktat behov av t.ex. lokalanpassningar. Observera att denna frågeställning 

i skrivande stund är under utredning!

-3 500 -5 300 -5 300 

Lärcentrum minskade 

hyreskostnade

21-01-01 Vid minskat programutbud kan Väggaskolan bereda plats för Lärcentrum. Detta medför 

insatser för anpassningar av lokalerna. Observera att denna frågeställning i skrivande 

stund är under utredning!

-2 000 -2 000 

Administration 

gymnasieskolan

20-07-01 Minskat utbud innebär att Väggaskolan kan minska med ett skolområde. Observera att 

denna frågeställning i skrivande stund är under utredning!

-245 -490 -490 

Ledning gymnasieskolan 20-07-01 Minskat utbud innebär att Väggaskolan kan minska med ett skolområde. Observera att 

denna frågeställning i skrivande stund är under utredning!

-450 -900 -900 

Summering effektivisering -5 380 -15 425 -19 930 -20 130 

Helårsprognos 2019 (nettokostnader) -170 861 

Budget (nettokostnader) -156 750 -153 549 -151 004 -151 021 

Budget (nettokostnader, inkl löneökning 2019) -159 767 -157 581 -155 036 -155 053 

Beräknad avvikelse helår 2019 -11 094 

Budgetpåverkande åtgärder med en årlig effekt utifrån budget 2018

Besparing/ekonomisk effekt
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Plan 2019-2022 för ekonomi i balans 2019-09-30

Utmaningar
De demografiska förutsättningarna är (och har varit) en utmaning för nämndens  verksamheter. Enligt Karlshamns kommuns befolkningsprognos, som bygger på 2018 års utfall, kommer elev ökningen i gymnasieskolan att 
fortsätta. Antalet folkbokförda i åldern 16-18 år förväntas öka med 11 procent eller 112 personer från 2018 till 2022 (se tabell nedan). Det är alltid svårt att göra en exakt beräkning  gällandede ekonomiska konsekvenserna 
av en sådan ökning, då det inte är oproblematiskt att förutse elevers val av gymnasieprogram. En del hypoteser och antaganden kring dettta kommer att göras i de utredningsuppdrag som förvaltningen har, kopplat till 
programutbud, lokaler och ledning/administration på Väggaskolan. En grov kalkyl är ändå att en elev i systemet (oaktat om hen går i vår egen verksamhet eller på en friskola/i annan kommun) kostar ca 100 tkr/år. Därför 
innebär en elevvolymsökning med 112 individer en kostnadsökning  med  ca 11 mkr alternativt, med en oförändrad ram, ett effektiviseringsuppdrag på motsvarande belopp.  Från 2018 till 2019 ökade elevvolymen i 
kommunen med 49 individer i åldersgruppen. Således finns det för innevarande år (2019) ett effektiviseringsuppdrag till nämnden motsvarande ca 5 mkr, utöver de i ovan plan beskrivna åtgärderna.

En företeelse som är positiv för det ekonomiska utfallet är att cirka 75 procent av de folkbokförda ungdomarna i Karlshamn väljer att gå sin utbildning i den kommunala gymnasieskolan, vilket är en nationellt sett hög 
siffra. I jämförelse med de programpriser som finns i kommunerna som ingår i samverkansavtalet (västra Blekinge och Skåne) och i riksprislistan så är Karlshamns priser generellt (med några undantag) låga. Utmaningen 
ligger i att fortsätta ha ett tillräckligt gott programutbud så att de ungdomar som är folkbokförda i kommunen fortsätter att välja Väggaskolan, då externa placeringar generellt är dyrare alternativ.

Lokalernas utformning är också en utmaning och en begränsande faktor när det gäller att utöka klasser och klasstorlekar för att möta den kommande elevökningen. Flera klassrum är inte dimensionerade för de större 
klasserna och redan innevarande läsår har klasstorlekarna och "fyllnadsgraden" ökats, vilket medfört ett bekymmer med schemaläggningen. 

I de utredningsuppdrag som nämnden givit förvaltningen ska dessa utmaningar beskrivas ytterligare och analyser ska göras, så att det finns goda underlag för nämnden att fatta beslut utifrån. Det är angeläget att de beslut 
som fattas nu för att få en budget balans de närmsta åren också är beslut som håller över tid. 

Ålder vid årets slut 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16 307 331 321 343 381 363 376 371 

17 350 321 344 328 352 389 371 384 

18 335 355 336 351 338 361 395 378 

16-18 år 992 1007 1001 1022 1071 1112 1143 1134 

16-18 år - årlig förändring -37 15 -6 21 49 41 31 -9 

16-18 år - årlig förändring -4% 2% -1% 2% 5% 4% 3% -1% 

 

Programkod Karlshamn 

kommunalt pris 

2019

Medelpris

IST-kommuner 

(Skåne/Blekinge samverkan)

(exkl Khmns pris)

Riksprislista 2019
(inkl 6% moms)

Riksprislista 2019
(ekxl 6% moms)

Högskoleförberedande program

EK_11 72 792 88 944 85 296 80 468

ES_11 125 040 121 374 113 904 107 457

ESMUS_11 131 364 150 943 140 796 132 826

NA_11 80 232 96 101 92 904 87 645

SA_11 80 784 88 923 86 904 81 985

TE_11 82 464 99 836 99 600 93 962

Yrkesprogram

BA_11 111 360 130 786 129 900 122 547

BF_11 94 404 103 041 100 704 95 004

EE_11 138 528 120 279 122 796 115 845

FT_11 150 696 150 197 145 500 137 264

FTTRA_11 149 508 169 047 186 804 176 230

HT_11 132 216 117 812 106 104 100 098

RL_11 125 484 141 098 141 996 133 958

VF_11 119 208 128 155 128 100 120 849

VO_11 108 420 108 248 105 000 99 057
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-10-18 Dnr: 2019/1169 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Revisorernas granskning och utlåtande av delårsrapport 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga revisorernas granskning och utlåtande till protokollet.    
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglementet för revisorerna, § 22, ska revisorernas utlåtande om måluppfyllelse 
lämnas till kommunfullmäktige inför fullmäktiges behandling av delårsrapporten. I 
enlighet med reglementet och revisorernas överenskommelse med kommunfullmäktiges 
presidium överlämnar revisorerna granskning och utlåtande av delårsrapport 2019 
daterad 2019-10-18. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv - Utlåtande avseende delårsrapport per 2019-08-31 och prognos 2019 
Granskningsrapport - Delårsrapport per 2019-08-31 

 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder  
Kommundirektören  
Förvaltningscheferna 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare

242



Karlshaliilns
Komrnrtnlcdninillil

2019 -1 0- 2 1

ll*mmUn
r:.r\.sltningen

Perlongl

\1 +po 14,
KARLSHAMN

2019-l 0-l 8

Till kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport per 2019-08-31 och prognos 2019

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är ftirenligt med de mål som kommun-
fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Karlshamns
kommuns delårsrapport per 201 9-08-3 I . En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och
inriktad mer på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad
revisionsrapport som har utarbetats av EY.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi ftiljande bedömning av kommunens delårsrapport:

o Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt åir upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed, med de undantag som anges i delårsrapporten.

o att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet filr perioden och
ställningen per 2019-08-31 och att räkenskaperna diirmed utgör ett vederhäftigt underlag ftir
uttalad prognosbedömning av 2019 års resultat,

. att lämnade rekommendationer gällande bosklutsprocessen från ftiregående i stor utsträckning
har hörsammats,

o att det inte gär att utläsa någon samlad bedömning av huruvida kommunen har, eller vid
årsbokslutet kommer attha, en god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten går det endast att
utläsa sammanfattande bedömning ftir tvä av fem inriktningsmåI. Då rapportering av målen
huvudsakligen sker i årsbokslutet kan vi inte heller göra en bedömning av varken periodens
måluppfyllelse eller huruvida målen kommer att uppnås for 2019

o att årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till -9,3 mnkr, vilket innebär att
balanskravet ftir år 2019 inte uppnås.

Nämndernas totala resultat prognosticeras med en negativ budgetavvikelse. Hänftirligt till
verksamheternas egna prognoser delar vi EYs bedömning att kommunens samlade verksamhet under
2019 inte bedrivs i ekonomisk balans. Efter en övergripande analys av årets prognoser som lämnats av

de största nämnderna bedöms årets prognos vara mer realistisk än ftiregående år. Vi vill dock
framhålla att detta ftirutsätter att kostnaderna i stort inte ökar samt att nämnderna vidmakthåller en
minskad bemanning i verksamheterna.

I bokslutsprocessen fiir 2018 gjordes kraftiga nedskrivningar av olika investeringsprojekt. Därftir har
revisorerna låtit genomöra en granskning av värdet på aktuella investeringsprojekt. Vi är kritiska till
att det for kommunen är tidskrävande och omständligt att ta fram en sammanställning över pågående

arbeten och värdering. För betydande belopp bedömer ekonomer och projektledare värdet vara
korrekt, såvida projektet genomfiirs. Vi revisorer ser också en risk i hur ansvar ftirdelas och kommer
därftir att begära att ansvariga tydligt tar stiillning till huruvida investeringarna kommer att
genomöras.

Delårsrapporten per 3l augusti utgör också en del av revisionens pågående granskning av nämndemas
besparing ftir en budget i balans, då delårsrapporten utgör den senaste bedömningen av kommunens
och nämndernas resultat for2019.

i k? {"
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Vi ser positivt på att samtliga nämnder, ftirutom BUS-nämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, redovisar prognoser ftir i stort sett en budget i balans och därmed
kunnat hantera såväl fullmäktiges beslut om besparingar samt underskott i den egna
verksamheten.

AV-nämnden har fatt en budgetforstärkning pä23 milj under innevarande budgetår, och har
minskat det underliggande underskottet med cirka l7 milj. Vi har tidigare framhållit det
positiva med att nämnden tidigt under året började arbeta med en tydligare uppftiljning av
verksamheten och proaktivt tagit till sig av kritiken som lämnades av revisorerna vid årets slut.
BUS-nämnden har antagit Plan ftir ekonomi i balans for 2019-2022. Full besparingspotential
uppnås 2021med 30,7 milj i ftirhållande till kostnadsläget vid ingången av 2019. Det
framhålls från nämnden att planen är realistisk. Det är positivt att en plan foreligger men vår
bedömning är att planen har tillkommit for sent, då olika ftirslag lorelegat redan i vid årets

början.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antog sin Plan ftjr ekonomi ibalans 2019-2022.
Nämnden når full besparingspotential i stort sett 2021 med 15,6 milj i forhållande till
ingången av 2019. På motsvarande sätt som for BUS-nämnden är det positivt att nämnden
antagit en besparingsplan, men planen har tillkommit alldeles for sent. Detta trots att frågan
om besparingarhar varit aktuell sedan tidigt 2019.

Ovanstående nämnders verksamheter är till stor del volymstyrda och har därmed en särskild
styrningsproblematik. Till detta ska också foras svårigheter med tillftilliga statsbidrag. Det är
vår bedömning att ovanstående nämnder inte i tillräcklig omfattning beaktat detta samtidigt
som planperiodens krav på forändringar och flexibilitet inte är en engångsftireteelse utan är de
forutsättningar som nämnderna har att utgå ifrån i sin planering. Detta kräver längre
framftirhållning och bättre riskhantering. Vi är kritiska till nämndernas oftirmäga att styra
verksamheterna med denna information som grund ftir arbetet och vi kommer fortsätta att folja
utvecklingen flor dessa nämnder framöver.
Även om prognosen ftir helåret är bättre än vad som ftirelåg tidigare, kvarstår vår kritik mot
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott flor att arbetet med besparingar kommit igång sent i
några nämnder samt ftir utebliven övergripande riskanalys. Vi ser forbättringar, men efterlyser
att kommunstyrelsen framöver blir tydligare i sin kommunikation och dialog med nämnderna
for att understödja dessa i ett fortsatt arbete med att få en ekonomi i balans och diirmed en god
ekonomisk hushållning.
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Granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Genomförd på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer
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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer översiktligt granskat Karlshamns kom-
muns delårsrapport per 2019-08-31 . Granskningen har genomförts i enlighet med rekom-
mendationerfrån normgivande organ och med beaktande av god revisionssed.

Efter genomförd granskning bedömer vi;

att den finansiella redovisningen i allt väsentligt har tagits fram i enlighet med Lag
om kommunalboKöring och redovisning, god redovisningssed och kommunens
riktlinjer, med undantag av de som anges i årsredovisning 2018,

att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet för perioden
och ställningen per 2019-08-31 och att räkenskaperna därmed utgör ett vederhäftigt
underlag för uttalad prognosbedömning av 2019 års resultat,

att lämnade rekommendationer gällande bokslutsprocessen från föregående i stor
utsträckn ing har hörsammats,

att det inte går att utläsa någon samlad bedömning av huruvida kommunen har, el-
ler vid årsbokslutet kommer att ha, en god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten
går det endast att utläsa sammanfattande bedömning för två av fem inriktningsmå|.
Då rapportering av målen huvudsakligen sker i årsbokslutet kan vi inte heller göra
en bedömning av varken periodens måluppfyllelse eller huruvida målen kommer att
uppnås för 2019

att årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till-9,3 mnkr, vilket
innebär att balanskravet för är 2019 inte uppnås.

3
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2 lnledning
Ernst & Young har på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer översiktligt granskat Karls-
hamnskommuns delårsrapport per 201 9-08-31.

2.1 Bakgrund

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvi-
sande och om den interna kontrollen ärtillräcklig.

Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlin-
jer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i delårsrapporten.

Enligt de riktlinjer som gäller ska revisorernas granskning av kommunens delårsrap-
port och verksamhetsberättelse söka svaret till följande frågor:

1 . Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av fullmäktige beslutade inrikt-
ningsmål?

2. Är det troligt att kommunfullmäktiges målför god ekonomisk hushållning kom-
mer att uppnås?

3. Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte, finns åtgär-
der för att nå balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorema vägledning för att kunna uttala sig om frå-
geställningarna i ovanstående stycke.

Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om delårsrapporten ger en rättvi-
sande bild av kommunens resultat för årets första åtta månader och ställning per 2019-08-
31, samt om rapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR). Detta arbete utförs med främsta syfte att pröva huruvida upprättat delårsrapport ut-
gör ett vederhäftigt underlag för uttalad prognosbedömning av 2019 års verksamhetsresultat.

Följande revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:

> Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning?

> Ar rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning?

> Ger delårsrapporten svar på frågan om det är troligt att kommunfullmäktiges målför god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås?

> Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut?

> Om inte, redovisas i delårsrapporten tydliga åtgärderför att nå balans?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar

4
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2.3 Avgränsning och ansvar

Granskningen ska omfatta kommunstyrelsen och samtliga verksamhetsområden inom Karls-
hamns kommun. Granskningsuppdraget ställer inte krav på att alla verksamheter skall grans-
kas ingående. Det handlar istället om en mera översiktlig granskning och bedömning av de-
lårsrapporten. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.

Ansvaret för upprättande av delårsrapporten och för att kommunen i delårsrapporten uppvi-
sar en rättvisande bild av räkenskaperna med en vederhäftig prognos för helåret, ligger på
Kommunstyrelsen.

2.4 Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision, revis-
ionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vidare har de rekom-
mendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet for Kommunal Redovisning)
och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala YrkesrevisoreQ utger varit vägledande.

Kommunstyrelsens ansvar for rättvisande räkenskaper och delårsrapporten regleras i föl-
jande lagar, mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resul-
tat värderas mot:

> Lag (2018:597)om kommunal boKöring och redovisning, kap 13

> Kommunallagen, kap 6 och 11

> Karlshamnskommuns fastställda målför god ekonomisk hushållning

> God redovisningssed

2.5 Metod och genomförande

Granskningen har genomförts ienlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge fullmäktige ledning
för den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner i bokslutsprocessen och
genom att analytiskt granska resultatutfallet med syftet att följa upp eventuellt oväntade och
oförklarliga awikelser. Den utförda granskningen syftar till att ge oss underlag för att kunna
utvärdera kommunstyrelsens gjorda bedömning huruvida det ärtroligt att kommunfullmäktiges
finansiella mål kommer att uppnås eller inte. Granskningsuppdraget ställer inte krav på att alla
verksamheter ska granskas ingående. Det handlar istället om en mera översiktlig granskning
och bedömning av delårsrapporten. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad iförhål-
lande tillen revision.

Härtill har formen på avrapporteringen och kommunstyrelsens egen analys avseende målupp-
fyllelse av kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål granskats. Syftet är att få en uppfatt-
ning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade inriktnings-
målen.

Rapporten har översänts till Karlshamns kommuns ekonomiavdelning för faktagranskning.
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3 Rättvisande räkenskaper
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Delårsrapporten skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket innebär att
samma redovisningsprinciper ska tillämpas som vid årsbokslut. Detta medför krav på boksluts-
processen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till delårsrapporten,
till exempel skall periodiseringar av väsentliga poster ske enligt samma principer som vid års-
bokslutet.

3.1 Bokslutsprocessen

I föregående års delårsrapport noterade vi ett antal förbättringsområden. De områden som
bedömdes ha mest påverkan på bokslutsprocessen var hantering av periodiseringar och doku-
mentation av bokslutet. Vi konstaterar att våra påtalanden har hörsammats och att arbetssättet
i delårsrapporten har ändrats. Periodiseringar boKörs nu i huvudboken och dokumentationen
har förbättrats.

Förutsättningar för mer precisa analyser och jämförelser mellan åren kommer med det nya
arbetssättet att öka från och med nästa år. Då periodiseringar föregående år gjordes på en
övergripande nivå och inte med enkelhet kan fördelas på respektive intäkts- och kostnadsslag
begränsas våra analyser av resultat- och balansräkningen även i år.

Vi noterar även en förbättring av uppställningsformer av den finansiella informationen i delårs-
rapporten och ser positivt på att ekonomienheten aktivt arbetar med fortsatta förbättringar i den
ekonomiska analysen.

3.2 Ny lag om kommunal bokforing och redovisning

Riksdagen beslutade i maj2018 om en ny kommunal redovisningslag, Lag (2018:597) om
kommunal boKöring och redovisning, som gällerfrån räkenskapsåret2019. Lagen behandlar
bland annat bokföring och arkivering, bestämmelser om årsredovisning, värdering, kassaflö-
desanalyser, sammanställda räkenskapsformer samt regler kring delårsrapport.

De nya reglerna innebär bland annat följande. För resultaträkningen införs nya resultatnivåer
i form av Verksamhetens resultat samt Resultat efter finansiella poster. För balansräkningen
innebär den nya lagen ingen ändring i sak avseende dess uppställningsform. Några nya krav
på notuppgifter har tillkommit. Vid värdering av tillgångar och skulder återfinns en väsentlig
förändring gällande finansiella instrument och förändringar i omräkning av utländsk valuta.
Bestämmelser om värdering av gåvor och om avsättningar införs i lagen.

I den nya lagen införs ett kapitel om drift- och investeringsredovisning. Detta motsvara reg-
lerna i den tidigare lagens 4 kapitel 2 - 3 SS, men utgör numera självständiga delar av årsre-
dovisningen. Lagtexten ger inte någon detaljerad vägledning hur uppställningen ska utfor-
mas. RKR har tagit fram ett utkast till rekommendation om Drift- och investeringsredovisning.

LKBR:s 13 kapitel behandlar delårsrapporter. I den nya lagen hartillågg gjorts som innebär
att delårsrapporten även ska innefatta kommunens ekonomi. Delårsrapporten ska innehålla
en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. För varje post
ska jämförelsetal redovisas. Enligt RKR ska en samlad, men översiktlig, beskrivning av kom-
munens drift och investeringsverksamhet ingå.
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Den nya redovisningslagstiftningen bedöms inte ha någon väsentlig påverkan vid upprät-
tande av Karlshamns kommuns delårsrapport. Anpassningar i årsredovisningen kommer att
ske i vid upprättande av densamma.

3.3 Efterfölisamhet av riktlinjer

För de fall det forekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella
redovisningen. För gjorda avsteg hänvisas till årsredovisningen 2018. lnga förändringar har
skett vid upprättande av delårsrapporten.

Följande avsteg från RKR uppges i årsredovisning 2018;

> RKR 11.4 gällande materiella anläggningstillgångar

> RKR 13.2 gällande redovisning av hyres-/leasingavtal

> RKR 22 gällande sammanställd redovisning.

Därutöver har följande avsteg redovisats:

> Värdering av förråd

> Redovisning av anslutningsavgifter

3.4 Förändraderedovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten mellan år är det av stor vikt att oförändrade redovis-
nings- och värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall för-
ändringar skett skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen.
Vidare skall, i enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i en-
lighet med den nya tillämpade principen.

I vissa fall kan byte av redovisningsprincip bli aktuellt till följd av den nya redovisningslagen. Vi
har inte identifierat några områden där detta är aktuellt.

Vår granskning har inte heller i övrigt identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.5 Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i delårs-
rapporten som behandlar de olika nämndernas och övriga verksamheters resultat för januari

- augusti 2019. Analysen har skett på en övergripande nivå. I denna har vi bedömt såväl rim-
ligheten i redovisade belopp som tillämpningen i redovisningsprinciper.

Kommunen bokforde föregående år inte periodiseringar i huvudboken, utan i ett sidoordnat
system. Dessa periodiseringar skedde på en övergripande nivå och redovisas i särskild post i

delårsrapporten, vilket försvårar vår analys och jämförelse av resultaträkningen mot föregå-
ende år på kontonivå. Då kommunen från och med i år boKör periodiseringar i huvudboken
möjliggörs en jämförelse kommande år.

Vi har genomfört en översiktligt granskning av årets resultaträkning. lnga awikelser har note-
rats.
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3.6 Utförd granskning av balansräkningen

Den genomförda översiktliga granskningen av balansräkningen hartagit sin utgångspunkt iatt
söka svar på stora och/eller oväntade awikelser jämfört med tidigare perioder samt tillämpade
redovisningsprinciper. Balansräkningens poster har härefter iallt väsentligt substansgranskats
mot dokumenterade underlag.

Karlshamns kommun påbörjade föregående år en digitalisering av bokslutsprocessen. Detta
har lett till en forbättrad dokumentation av delårsrapporten. Fortsatta förbättringsmöjligheter
finns i avstämningar mot försystem och externa underlag för vissa balansposter. Konton som
är automatgenererade såsom ankomstregistrerade fakturor har inte stämts av iden meningen
att specifikation av innehållet i bokfört saldo upprättats. För vissa poster görs bedömning end-
ast i årsbokslut, såsom osäkra kundfordringar. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen påver-
kar inte eventuella förändringar i delårsrapporten resultatet i väsentlig omfattning.

M ate rie I Ia a n Iägg n in g sti Ilg å n g a r

Materiella anläggningstillgångars boKdrda värde uppgår 2019-08-31 till 1 092 mnkr, en minsk-
ning jämfört med årsskiftet med 179,4 mnkr. Förändringen beror av årets avskrivningar samt
försäljning i samband med överlåtelse av VA-verksamheten.

Pågående investeringar uppgår till 78,0 mnkr. Vi har under hösten genomfört en fördjupad
granskning av pågående projekt vilken avrapporteras i särskild ordning. Enligt kommentarer
från projektledare foreligger inget nedskrivningsbehov, förutsatt att projekten genomförs i pla-
nerad utsträckning.

Förutbetalda intäkter

I boksluten för 2017 och 2018 valde kommunstyrelsen att skuldföra intäkter gällande erhållen
byggbonus. Detta i motsats till SKLs tolkning av hur dessa skulle redovisas. Skulderna kvarstår
och uppgår idelårsrapporten till 4,4 mnkr.

Övriga noteringar

Vi har noterat att kommunens huvudbok fortsatt innehåller transaktioner och tillgångs- och
skuldkonton, avräkningskonton, som tillhör en annan juridisk. Detta har påtalats tidigare år.

3.7 Bedömning

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara upprättat i enlighet med lagen om kommunal
boKoring och redovisning och, med ovan givna undantag, i överensstämmelse med god re-
dovisningssed. Vi gör bedömningen att delårsrapporten utgör ett vederhäftigt underlag för ut-
talad prognosbedömning av 2019 års resultat.
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4 Resultatanalys

4.1 Översiktlig sammanställning av resultat och prognos per nämnd

I kommunens delårsrapport återfinns nedanstående sammanställning med tillhörande
kommentarer.

Drlft redovisning peridl$erad per 2O1 9-t!8-31 {mnkr}
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itery4.r
KommunfullmäkUge

öerfiirnrynda rnånnnd

Valnåmnd

Kmmunruvision

Xoflrmunstyrelse

BIJS nåmnd

Gymnasienåmnd

Kultumåmnd

Teknik- odl friti dsnåmnd

Tekniik nåmnd VA

Blggnadsnåmnd

Omsorgsnämnd

ttlåmnd 6r Arbete och Vålfård

uur
rmSl

0

o

1

0

244

54

36

2

47

o

7

45

89

I ntiikter

8{dEpt t tftl
ItoStl 1t{t€31

o0
00
0r
00

235 233

44 60

39 45

l2
4? 49

061
56

41 5:
s8 t01

Kostnadq

tltf,Jl Eudget t tfJl
190331 1!r0$1r 180631

-1 -2 -1

-A -2 :z

-a-1 0
-1 -1 -1

-353 -350 -351

455 425 46?

-1 45 -t37 -154

-1 8 -!7 -19

-1 03 -1 01 -104

o0-58
-1 0 -1 0 -10

-348 -348 -154

-:I35 -:l0S -343

Budgetawikelser

ffier lfu*nader

o0
o1
0-1
00

1 6 -3

9 -t0

-3€
1 -1
o-2
o0
20
20

:tO -27

Hetår

&r€et Progrs

-2

-3

-1

-1

-174

€o9

-160

-26

-f,2

o

-7

45t
-375

-t
-3

-t

-1

-170

-5e9

-171

-26

-82

o

-5

457

-377

Summa nånnder 524 472 5O9 -l 774 -L 70:t -1 858 92 -71 -1 894t -1 924

Finmd&valtnins

Pensioner mm

Kal kyderade ftapita llostnä der

Skatter, ge nerellå statsh,dråE

Finansiellå intåkter

Finansiella kostnader

Jå mlibrelsBstörå nde po6ter

Anslågtill f6.togrnde

Vå.rerksamheten

o

t2

tt22
I

o

0

0

o

53

73

I 303

4

0

0

tl

0

0

15

1 296

9

0

o

0

3

-80

-62

-16

0

-2

0

-l
0

,1{}

15

19:tO

6

-2

o

4
o

-{t}

76

1 935

11

-2

-1

4
0

+9

a
-31

-21

-2

-15

0

-l
0

-23

a

-53

€o

19

51

60

-15

0

0

-1

3

0

4

o

0

0

0

o

-1

-1

o

o

Summafinilsfiivahnhg tS42 1 433 1 323 -54 -1 62 .89 €1 98 1 907 1915
TOTALT 1 866 1 906 1932 -1838 -1865 -1 946 -39 27 8-9

Kommunen redovisar ett resultat per 201 9-08-31 på 28 mnkr. Vid en linjär fördelning av bud-
get innebär detta en positiv budgetawikelse om 22 mnkr.

En orsak som förklarar awikelserna är att nämnderna i likhet med tidigare år av försiktighets-
skäl inte budgeterar samtliga intäkter, såsom statsbidrag. De ökade intäkterna medför även
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kostnader, varför awikelserna på kontonivå blir högre. En översiktlig analys av budgetavvi-
kelserna visar att dessa på intäktssidan hänförs till bidrag och på kostnadssidan till personal-
kostnader. För vidare kommentarer kring budget- och prognosawikelser se avsnitt nedan
kring nämndernas resultat.

4. 2 Utfall för delåret l januari - 31 augusti 201 9

ItrIFJIEETEIrI IIIEIIEFIEF:] EtrL, i9 EEI'EIII P
Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 41 79

Hyror och arrenden 30 28

769Bidrag 142

Försätjning av verksamhet och varor och
tjänster 58 50

Manuella periodis€ringar 0 AA

Övriga intäkter 2

lnterna intäkter 253 259

61 1 804 78A .Summa intåkter 524

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -7 024 1 038

Köp av verksamhet -162 -t6a
-6tLokaF och markhyror -64

Lämnade bidrag -45 -59

övriga kostnader -184 192

Manuella periodiseringar exkl personal 0 -44

lnterna kostnader -253 259
-67Av- och nedskrivningår -61 -91

-1 953

-90

-L 927Summa nettokostnader -r 269 -L 277

Skatteintäkter 999 985 7 497 7 497

Generella statsbidrag och utiämning 292 276 438 438

Finansiella intäkter och kostnader 1 4

Periodens/Årets resuft at 2A -15

Vi har granskat resultaträkningen på en övergripande och analytisk nivå.

Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppgår till43 mnkr. Som
nämnts tidigare fdrsvåras analysen av tidigare års redovisningsprincip av manuella periodise-
ringar. Då kommunen ändrat detta sätt i år kommer jämförelsen och analys att vara möjliga
kommande år.

I stort noterar vi sänkta intäkter främst till följd av övergång av VA-verksamheten samt mins-
kade ersättningar från Migrationsersättningar. Personalkostnaderna minskar i jämförelse
med föregående år, vilket också kan härledas till övergång av verksamhet. Vår analys visar
att lönekostnader hos nämnd för Arbete och Välfärd och kommunstyrelsen ökar mer än kom-
munens genomsnitt, emedan personalkostnaderna nämnden för barn, ungdom och skola lig-
ger på samma nivå som föregående år. Övriga kostnader ligger på samma nivå (hänsyn inte
tagen till föregående års periodiseringar).
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Sammantaget minskar nettokostnaderna med 8 mnkr eller 0,6 % och skatteintäkter och ge-
nerella bidrag och utjämning ökar med 30 mnkr eller 2,3 o/o.

Vi har tagit del av resultatrapporter per nämnd och gör följande noteringar.

Nämnd för barn, ungdom och skola redovisar ett underskott i delårsrapporten på -21 mnkr,
med en prognos pä -20 mnkr i förhållande till budget. Nämndens underskott förklaras främst
av att verksamheten inte kunnat verkställa effektiviseringar i planerad utsträckning. Vissa åt-
gärder i form av minskad bemanning har enligt delårsrapporten åtgärdats. Nämnden ger yt-
terligare förklaringar till underskottet; ökade ersättningar till friskolor, ej genomförda organi-
sationsförändringar, ekonomiskt ineffektiva små förskole- och skolenheter, placeringar ge-
nom socialtjänsten samt löneglidning.

Nämnd för arbete och välfärd redovisar för perioden ett överskott gentemot budget på 3
mnkr, med en prognos på -2 mnkr. Prognosticerat resultat för 2019 är en kraftig resultatför-
bättring jämfört med föregående år. Denna härleds till ett budgettillskott på 23 mnkr samt att
Barn och familj i år har sänkt sina kostnader och beräknas redovisa ett underskott om 19,6
mnkr, att jämföras med föregående års underskott om 41,2 mnkr. Förklaringen till de mins-
kade kostnaderna är hemtagande av insatser som nu görs i egen regi istället för via externa
placeringar. Det väsentliga underskottet i enheten Barn och familjtäcks av ett överskott på
centrala enheter dit ovan nämnda budgettillskott allokerats.

Gymnasienämnden prognosticerar ett underskott för 2019 pä -11 mnkr och härleds till be-
sparingskrav där beslutade åtgärder saknas (5 mnkr) samt lägre interkommunala ersätt-
ningar (6,0 mnkr).

4.3 Resultatprognos för helåret 2O19

Karlshamns kommun prognosticerar ett underskott för 2019 om -9 mnkr. Detta är en avvi-
kelse gentemot budget med 17 mnkr. Förklaringar till prognoserna följer nämndernas be-
skrivn i ngar i föregående stycke.

Föregående år awek kommunens utfallför helåret kraftigt från den prognos som lämnades i

augusti. Awikelsen hänfördes till nedskrivningar av materiella och finansiella anläggningstill-
gångar samt tveksamheter i prognosen for nämnd för Arbete och Välfärd.

4.4 Bedömning

Nämndernas totala resultat prognosticeras med en negativ budgetawikelse. Hänförligt till
verksamheternas egna prognoser är det vår bedömning att kommunens samlade verksamhet
under 2019 inte bedrivs i ekonomisk balans.

Vid en övergripande analys av årets prognoser som lämnats av de största nämnderna torde
årets prognos vara mer realistisk än föregående år. Detta forutsätter dock att kostnader för
externa placeringar återigen inte ökar samt att nämnderna vidmakthåller en minskad beman-
ning iverksamheterna.

11

255



E Y
Buildinq å better
working world

5 Uppfölning av mäl för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunlagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och att kommunen för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Fullmäktige skall
fastställa dessa mål och uppfoljning skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Reviso-
rerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar
både finansiella mål samt inriktningsmå|.

Av budgeten för år 2019 framgår vilka inriktningsmål som fastställts för Karlshamns kommun.
Det framgår av budgeten att uppnådda resultat ska redovisas i delårsrapport. Dessa mål är
underförstått av betydelse för god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten går det endast att
utläsa sammanfattande bedömning för två av fem inriktningsmå|. Det går inte att i delårsrap-
porten utläsa någon samlad bedömning av huruvida kommunen har, eller vid årsbokslutet
kommer att ha, en god ekonomisk hushållning.

5.1 Uppföljning av mål idelärsrapporten

I delårsrapporten redogör kommunen för fullmäktiges inriktningsmå1. lnom varje inriktningsmål
lämnas en redogörelse för kommunens arbete med inriktningsmålen, dess utveckling och vilka
insatser som görs. Sammanfattningarna bygger på nämndernas och kommunstyrelsens resul-
tatrapporter för delåret. Resultatrapporterna lyfter nämndens mål, kopplade indikatorer samt
status för indikatorerna. Vi har översiktligt läst nämndernas och kommunstyrelsens resultat-
rapporter. Nedan sammanfattas status för samtliga verksamheters indikatorer för delåret. Ka-
tegorin övrigt innefattar ej redovisade mätningar och indikatorer utan förankring där vi ansett
det svårtolkat. Som cirkeldiagrammet visar är det majoritet av mätningar som ska genomföras
vid årsbokslut.

Nämnder och kommunstyrelsens indikatorer för
inriktningsmål

12

' Uppfyllda delår r Delvis uppfyllda delår u Ej uppfyllt r Ej mätt per delår r Övrigt
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I delårsrapporten görs en sammanfattande bedömning av inriktningsmålen: Karlshamn tar an-
svar för morgondagens samhälle och Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela
/lvef. Bedömningen är att inriktningsmålens måluppfyllelse ligger på en god nivå men att det
finns möjligheter tillförbättring. Bedömningen bygger enligt information främst på nämndernas
och kommunstyrelsens analyser i resultatrapporterna snarare än indikatorernas utfall.

5.2 Finansiella mål

Fullmäktige har fastställt en resultatbudget lör 201 9 på 8 mnkr. Med lämnad resultatprognos
kommer detta inte att uppnås. Mot bakgrund av tidigare års resultat med tillägg för årets pro-
gnos kommer heller inte målet för en överskottsgrad på 1 % pä en femårsperiod att uppnås.

5. 3 Balanskravet

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunal-
lagen 1 1 kap. 5 $. Avstämning av balanskravet skall ske i delårsrapporten på basis av det
prognostiserade och justerade resultatet för året.

Karlshamns kommun gör i sin delårsrapport nedanstående avstämning.

Balanskravsutredning Prognos

mnlr

Skatteintäkter inH djämning, mnkt

2018

t 890

20L7

1 819

2016

7 751

2019

1% av skätteintäkte{, utiämning och kommunal

fåstigheGavgift 18,9 ta,2 |7,5 tsA

26,5
-1,1

o.5 -2,!

1 935

125,6

Årets resultat enligt resultaträkningen

Samtliga realisationsvinster

Realisation5vinste. enligt undåntagsmöjlighet

Reali5ationsförluster enligt undåntag5möjlighet

Orealiserade vinster och fö.luster i värdepapper

Återföring av oreali5erade viNter och förluster i

värdepapper

VA verksamhet

-110,1 -92
-o,1

15,9
-1,6

-3,3

{,5

Året$ resultat efter balanskråwiusteringar -110.1 2t,t 11,O -93
Reservering av medel till resultatutjämning5reserv
Användning av medel f rån resultatutjämningsreseru

-5,1

Årets balanskrasresultat -110,1 ta,2 1l,o -9,3

Ackumulerad resery (RURI 12s,6 125,6 120,s

Kommunallagen ger kommuner en möjlighet att inte reglera ett negativt balanskravsresultat
om det finns synnerliga skäl. Kommunfullmäktige i Karlshamn hävdade synnerliga skäl för fö-
regående års negativa balanskravsresultat.

Arets negativa resultatprognos medför ett negativt balanskravsresultat för 201 9.

5. 4 Bedömning

Baserat på det prognostiserade resultatet för 201 9 gör vi bedömningen att;

o Det finansiella resultatmålet kommer inte att uppnås,

o Balanskravet för 201 9 kommer inte att uppnås.
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Då rapportering av målen huvudsakligen endast sker iårsbokslutet kan vi inte göra en bedöm-
ning av varken periodens måluppffllelse eller huruvida målen kommer att uppnås för 2019.
Det saknas även en övergripande bedömning kring måluppffllelsen idelårsrapporten.

Karlshamn den 18 oktober 2019

Kristina Lindstedt
Au ktoriserad/certifierad revisor
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppmana Räddningstjänsten Västra Blekinge att vidta åtgärder för att komma i 
ekonomisk balans och att återrapportera i oktober 
 
att därmed godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2019-07-31 
Utlåtande 2019-07-31 
Revisionsrapport 2019-07-31 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) med instämmande av Magnus Gärdebring (M) yrkar att 
Räddningstjänsten Västra Blekinge ska uppmanas att vidta åtgärder för att komma i 
ekonomisk balans och återrapportering sker i oktober. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta enligt detsamma.  
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Delårsbokslut januari-juli 2019 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har tillställt förbundets medlemmar revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juli 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 190731 
Utlåtande 190731 
Revisionsrapport 190731 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  

     
Direktionen avlämnar härmed delårsrapport för perioden  

2019-01-01 -- 2019-07-31. 

Delårsrapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, tSEK.   

1. Verksamheten      

Kommuner skall ha en räddningstjänst för att kunna utföra räddningsinsatser i samband med bland 

annat bränder, översvämningar, ras, skred, trafikolyckor, tågolyckor och utsläpp av olja eller kemikalier 

på land eller i inre vatten. I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor definieras vad som utgör en 

räddningsinsats och enligt lagen skall en kommun "ansvara för en räddningsinsats endast om detta är 

motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 

insatsen och omständigheterna i övrigt." 

 

För kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström samordnas ansvaret i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Västra Blekinge. Vi arbetar utifrån visionen: ”Området, som Räddningstjänsten 

Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt”. 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas 

av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att räddningstjänsten 

ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor. 

Förbundet ska också utöva den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag. 

 

I lag om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har 

räddningstjänsten fastställt en vision, en verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets prestationsmål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för 

de som verkar, bor och vistas i medlemskommunerna. Denna verksamhetsplan skall vara ett styrande 
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dokument för räddningstjänsten under år 2019. Här anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån ett antal 

fokusområden, som kommer att genomföras under året och som kommer att utveckla verksamheten. 

     

1.2 Kommunalförbundets medlemmar  

Kommunalförbundets medlemmar är Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner och 

medlemmarnas andel i förbundet fördelas enligt följande:  

Karlshamn: 57,80 %      

Sölvesborg: 24,90 %      

Olofström: 17,30 %      

 

Förbundet styrs av en förbundsdirektion bestående av nio ordinarie ledamöter, med personliga 

ersättare, varav tre ledamöter från respektive medlemskommun. 
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2. Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplanens prestationsmål delas in i övergripande mål för hela verksamheten, för den 

förebyggande verksamheten samt för den skadeavhjälpande verksamheten. Vid sidan av 

verksamheterna finns även interna stödprocesser som arbetar med ekonomi, personal och driftfrågor 

för att verksamheten skall kunna bedrivas så effektivt som möjligt. 

 

Under året arbetar verksamheterna med löpande arbetsuppgifter men med speciellt fokus på de 

planerade aktiviteter som beskrivs och definieras i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 2019 

beslutades av direktionen i december 2018 och innehåller totalt 20 aktiviteter som skall genomföras 

under året för att uppfylla verksamhetsmålen.  

 

2.1 Övergripande mål för hela verksamheten  

I verksamhetsplanen definieras fem mål med sammanlagt åtta aktiviteter som övergripande mål för 

hela verksamheten. Målen är civilt försvar, jämlikhet, handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 

olyckor, ny brandstation i Karlshamn samt samarbete om administrativa tjänster.  

 

2.1.1 Civilt försvar 

Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd 

beredskap. Planen för civilt försvar har återupptagits och ska genomföras utifrån de anvisningar 

regeringen har angivet. Regeringen betonar vikten av att beredskapsplaneringen ska påbörjas inom 

kommuner och landsting samt att länsstyrelserna fortsätter sitt arbete med planeringen av 

totalförsvaret.  För Räddningstjänsten Västra Blekinge innebär det att beredskapsplanering måste 

fördjupas inom områdena skydd och säkerhet samt elektroniska kommunikationer. Det är viktigt att ha 

tillgång till säkra kommunikationer och anpassade lokaler, fungerande arbetsformer för samverkan och 

ledning samt säkerställd personalförsörjning och uthållighet. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt i 

olika etapper för att nå målet 2020. 
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 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.1.1.1 

För att fortsätta planeringen att återta funktioner 

och förmåga under höjd beredskap ska en 

förstudie genomföras. Förstudie ska ligga till 

grund för prioriteringar och aktiviteter för de 

närmaste åren i syfte att stärka förbundets 

förmåga att utföra sina uppgifter i händelse av 

höjd beredskap eller krig. Förstudien ska också 

beakta förbundets bidrag till samhällets övriga 

totalförsvarsuppbyggnad. Förstudien ska vara klar 

senast 2019-12-31. 

 

 

Ej påbörjad. 

Aktiviteten är beroende 

av personellt stöd från 

medlemskommunerna. 

Personalförändringar 

inom 

medlemskommunerna 

har gjort att det i 

nuläget är oklart vilken 

medlemskommun som 

ska stödja oss. 

 

 

 

Aktivitet 2.1.1.2 

Utifrån förstudien ska beslut fattas om att 

säkerhetsklassa viss personal. Senast 2019-12-31 

skall nyckelpersoner identifieras och begäran om 

säkerhetsklassning inlämnas till Säkerhetspolisen. 

 

 

Påbörjad. 

Registerutdrag klart. 

Säkerhetsskyddssamtal 

återstår. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Jämlikhet  

Forskning visar på att det finns vinster med en jämlik arbetsplats. Framför allt påverkas arbetsmiljön 

positivt. Räddningstjänsten Västra Blekinge påbörjade under 2017 ett arbete med jämlikhetsfrågor. 

Med jämlikhet menas frågor som både rör jämställdhet och mångfald. Arbetet kommer att fortgå 

under flera år, med målet att jämlikhetsfrågor ska integreras som en naturlig del i organisationen.   

 Våra diskussioner internt visar att det finns attityder och värderingar som vi måste arbeta med i vår 

organisation. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.1.2.1 

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy med 

jämställdhetsplan. Arbetet ska vara klart 2019-06-

30. 

 

Ej genomförd på grund 

av tidsbrist. Kommer 

att genomföras under 

hösten istället. 

 

 

 
Aktivitet 2.1.2.2 

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer att 

bedrivas systematiskt och målinriktat. Ett andra 

steg i arbetet med jämlikhetsfrågor är att tillföra 

kunskap i dessa frågor. Detta kommer att ske vid 

två tillfällen med tema/föreläsning under året. 

Arbetet ska vara klart 2019-11-30. 

 

 

Var inte planerad att 

genomföras under 

första halvåret. 

Ambitionen är att 

genomföra under 

hösten.
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Aktivitet 2.1.2.3 

Under 2019 ska SONA användas vid två tillfällen. 

SONA är en förkortning på Samtal Om Normer 

och Attityder. Det är en metod som ska 

synliggöra och ifrågasätta normer och attityder i 

olika jämlikhetsfrågor genom diskussion och 

ledning av samtalsledare. Metoden SONA arbetar 

med den positiva och stärkande psykosociala 

arbetsmiljön. Arbetet ska vara klart 2019-11-30. 

 

 

Var inte planerad att 

genomföras under 

första halvåret. 

Ambitionen är att 

genomföra under 

hösten.
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Handlingsprogram enligt lagom om skydd mot olyckor 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 8 §§ ska kommunen, för varje mandatperiod, 

ha ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder och räddningstjänst. I ett kommunalförbund skall 

handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen, direktionen, och bland annat innehålla 

målet för verksamheten och de risker för olyckor som finns och kan leda till räddningsinsats. Vidare ska 

räddningstjänstens förmåga redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd 

beredskap.   

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.1.3.1 

Direktionen för Räddningstjänsten ska senast 

2019-06-30 ha fattat beslut om nytt 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 

olyckor. Särskilt ska utredningen om förbundets 

förmågor, som genomfördes under år 2018, 

beaktas. 

 

Arbetet är påbörjat 

med att revidera 

handlingsprogrammet. 

Beslut beräknas vid 

direktionens möte i 

oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Ny brandstation i Karlshamn  

Nuvarande brandstation i Karlshamn, projekterades i mitten av 1960-talet och färdigställdes 1970. 

Brandstationen var på sin tid mycket ändamålsenlig och modern. Lokalerna anpassades dock för en 

kommuns behov av räddningstjänst och inte för nuvarande verksamhet med samverkan mellan tre 

kommuner. Arbetsmiljön har efterhand som byggnaden åldrats blivit sämre och bristerna i lokalerna 

påverkar det dagliga arbetet tydligt. Bland annat saknas tillgång till vissa lokaler (administrativa och 

omklädningsrum) och en fungerande logistik kring hantering av kontaminerad utrustning. Vidare 

uppfyller inomhusklimatet inte de krav som kan ställas på en modern arbetsplats. 
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 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.1.4.1 

Räddningstjänsten har senast 2019-12-31 i 

samverkan med Karlshamns kommun tagit fram 

projekteringsunderlag för att bygga en ny 

brandstation i Karlshamn. Ansvaret att 

projekteringsunderlaget tas fram vilar på 

Karlshamns kommun. 

 

Ej påbörjad. 

Aktiviteten är beroende 

av detaljplanearbetet. 

Detaljplanearbetet är 

ca. 6 månader försenat. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Samarbete om administrativa tjänster  

Under år 2018 inleddes arbetet med att öka samarbetet mellan de båda kommunalförbunden i 

Blekinge avseende administrativa tjänster. Arbetsuppgifter har identifierats och ett förslag till 

fördelning av ansvarsområden mellan olika medarbetare har presenterats. Det finns behov av att 

fortsätta det påbörjade arbetet även under år 2019. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.1.5.1 

Räddningstjänsten ska senast 2019-05-31 

tillsammans med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge ha belyst förutsättningarna för ett 

utökat samarbete i länet avseende administrativa 

tjänster och presentera ett förslag till beslut till de 

två förbundscheferna. Förslaget till beslut ska 

även innehålla en tidsplan för införande efter ett 

eventuellt beslut. 

 

 

Genomförd. Resultatet 

påvisar att ett möjligt 

samarbete tidigast kan 

påbörjas  

2021-01-01. 

Anledningen är att det 

krävs mer tid till att 

planera och strukturera 

ett samarbete mellan 

förbunden.     

 

 

 
 

 

 

 

2.2 Förebyggande verksamhet  

I verksamhetsplanen för den förebyggande verksamheten definieras fyra mål med åtta aktiviteter 

kopplade till målen. Målen är individanpassat brandskydd, myndighetsutövande, kommunicera med 

rätt målgrupp på rätt sätt samt att utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att 

förebygga olyckor.  
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2.2.1  Individanpassat brandskydd 

Varje år omkommer runt 100 människor till följd av brand och majoriteten av dessa omkommer i sitt 

eget hem. Räddningstjänsten arbetar aktivt med att förmedla vårt budskap och våra kunskaper genom 

olika insatser. Dock finns det ett stort antal människor som inte nås genom traditionella utbildnings- 

eller kommunikationsinsatser. Det finns människor som på olika sätt är mer riskutsatta och för att nå 

dessa och erbjuda dem möjligheten till en säkrare tillvaro behöver vi samverka med andra aktörer. Vi 

behöver finna ”En förlängd arm”. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.2.1.1 

Räddningstjänsten ska ta fram en projektplan ”En 

förlängd arm” som beskriver det arbete som 

önskas utföras gemensamt med andra. Berörda 

kommer att vara till exempel 

omsorgs/socialförvaltningarna, sotningstjänsten, 

fastighetsägarna, försäkringsbolagen och 

föreningslivet. Projektplanen kommer att delas 

upp i olika delar vilka kommer genomföras i 

etapper och där varje del behandlar en viss 

samverkanspart. För att kunna arbeta effektivt 

med detta ska en arbetsgrupp bestående av 

bland annat Enhetschef Förebyggande, 

utbildningssamordnare och en person från femte 

skiftet bildas. Klart senast 2019-08-31. 

 

Ej påbörjad. Arbetet 

har prioriterats bort 

på grund av 

personalförändring. 

 

 

 

 

2.2.2 Myndighetsutövning  

Räddningstjänsten ska utöva tillsyn för att tillse att verksamhetsinnehavare och fastighetsägare 

efterlever lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE). Inträffande händelser, tips från allmänheten samt tidigare tillsynsteman tas i 

beaktande då ett nytt program för tillsyn skapas. Tillståndshantering ska ske enligt gällande lag och 

föreskrift, med en strävan om att alltid kunna hantera dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.   

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.2.2.1 

Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. Under 2019 

ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO och LBE). 

Uppföljning ska utföras kontinuerligt under året i 

samband med inplanerade tillsynsmöten (fyra 

gånger/år). Klart 2019-11-30. 

 

Tillsynsplanen följs. 

97 tillsyner har 

genomförts per 

2019-07-31. 
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Aktivitet 2.2.2.2 

En tillsynsmanual, där hela tillsynsverksamheten 

dokumenteras, ska skrivas. Exempel på innehåll är 

mötesrutiner, genomförande av tillsyn samt 

rutiner för uppföljning. Klart senast 2019-11-30. 

 

Ej påbörjad. Arbetet 

har prioriterats bort 

på grund av 

personalförändring. 

 

 

 

 

Aktivitet 2.2.2.3 

Vissa byggnader används i viss omfattning för 

tillfällig övernattning. Räddningstjänsten har 

rutiner för att hantera information om 

övernattningar vilka innehåller att anordnaren 

fyller i en blankett med kontaktuppgifter och en 

checklista med vidtagna brandskyddsåtgärder. 

Vanligt förekommande byggnader för tillfälliga 

övernattningar ska inventeras och bedömas ur 

brandskyddssynpunkt. Även blanketten bör 

utvärderas. Inventeringen ska vara klar senast 

2019-12-31. 

 

Tillsyner är gjorda 

samt har 

räddningstjänsten 

och Sölvesborgs 

kommun listat 

lämpliga lokaler. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Kommunicera med rätt målgrupp 

Räddningstjänsten ska kommunicera med de som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner i 

syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera olyckor. Räddningstjänsten ska aktivt arbeta med att 

kommunicera med kommuninvånarna via olika sociala medier och genom fysiska möten. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.2.3.1 

Kommunikationsinsatser ska utföras enligt 

kommunikationsplan och ska sedan följas upp vid 

varje inplanerat möte (fyra gånger/år). Klart senast 

2019-12-15.   

 

Kommunikationsplanen 

följs. Dock kommer det 

endast hållas två 

möten, ett på våren 

och ett på hösten. Ny 

kommunikationsplan 

för 2020 kommer att 

planeras på höstmötet.   

 

 

 

 

 

Aktivitet 2.2.3.2 

Inventering av förebyggande information på 

Räddningstjänstens hemsida påbörjades under år 

2018 ska vara färdigställd senast 2019-08-31. 

Denna inventering ska sedan följas av ett 

uppdateringsarbete. Information som förmedlas 

ska vara aktuell och ansökningsblanketter ska 

vara lättbegripliga. Klart senast 2019-12-31.   

 

 

Arbetet påbörjat med 

en kommunikations 

strategi. 

Ansökningsblanketter 

påbörjade, ny flik på 

hemsidan planeras för 

att publicera antagna 

dokument. 
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2.2.4 Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor  

De som bor, vistas och verkar i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur 

de skyddar sig mot brand och andra olyckor. Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att 

genomföra utbildningar i syfte att stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.2.4.1 

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7 erbjudas 

utbildning. Räddningstjänsten vill erbjuda 

likvärdig utbildning i samtliga kommuner och 

avser därför utföra beprövat koncept för årskurs 7 

även i Olofström. Detta utbildningskoncept ska 

presenteras för berörda under året och 

representanter ska bjudas in att delta då 

utbildningen utförs med Sölvesborg under våren. 

Utbildningsinsatser ska följas upp kontinuerligt i 

samband med utbildningsgruppens möten. Klart 

senast 2019-11-30. 

 

Inga möte 

inplanerade för att 

starta upp i andra 

kommuner. 

Förbundet är i en 

beroendeställning av 

att kommunen vill 

samarbeta. 

  

 

 

 

Aktivitet 2.2.4.2 

Under våren ska utbildningssamordnaren, en 

person från femte skiftet och brandinspektören i 

Sölvesborg samt Olofström utföra studiebesök på 

andra Räddningstjänster och undersöka hur de 

arbetar med externutbildning. Förhoppningen är 

att finna inspiration som kan vara till hjälp för att 

utveckla vår egen verksamhet vad gäller 

utförande, utbildningsmateriel och administrativ 

hantering. Klart senast 2019-05-30.   

 

 

Studiebesök är 

genomfört. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.3 Skadeavhjälpande verksamhet                         

Inom den skadeavhjälpande verksamheten har fyra mål definierats som följs upp via fyra aktiviteter. 

Målen är utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län, samövningar med 

räddningstjänsten Östra Blekinge, utreda samarbete kring gemensam vikariepool i länet samt 

kvalitetssäkring av räddningsledare.  

 

2.3.1 Utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län 

Utredning om en gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes under år 2016. 

Utredningen konstaterade att samarbetet mellan de båda kommunalförbunden i Blekinge bör 

utvecklas. Framtidens olyckor liksom erfarenheter av större händelser i landet möts på effektivast sätt 

270



                                                                                               Delårsrapport 2019-07-31 

                                                                                                                                       Diarienummer: 2019-000925                                                                                                             

                                                                                                                          Beslutad: 2019-09-11 RVB § 929  

11 

 

med en stärkt ledningsstruktur. Samarbetet mellan de båda räddningstjänstförbundens RCB-funktioner 

ska stärkas utifrån förbundens befintliga organisationer för att lägga en grund för fortsatt samarbete i 

framtiden. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.3.1.1 

Räddningstjänsten ska senast 2019-05-31 

tillsammans med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge ha belyst förutsättningarna för en 

gemensam RCB-funktion i länet och presentera 

ett förslag till beslut i de två direktionerna. 

Förslaget till beslut ska även innehålla en tidsplan 

för införande efter ett eventuellt beslut. 

 

 

Utredningen är klar. 

Förslag till beslut 

väntas under 

hösten 2019. 

 

 

 

 

2.3.2 Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge  

Övningar med realistiska scenarier är en viktig del i räddningstjänstens förberedande verksamhet 

innan olyckor. Insatsövningar, som övar hela insatsen med åtgärder i alla nivåer från enskild brandman 

till räddningsledning, skapar en helhet för alla personalkategorier. Behovet av att öva komplexa 

insatser med styrkor från de båda kommunalförbunden i länet ökar i takt med att samarbetet mellan 

organisationernas operativa verksamhet utvecklas. Det finns även ett stort behov av att öva samverkan 

med andra blåljusorganisationer, myndigheter och aktörer i syfte att förbättra förutsättningarna att 

genomföra effektiva insatser i samverkan.   

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.3.2.1 

Räddningstjänsten ska senast 2019-11-30 ha 

genomfört fyra insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett 

överenskommet scenario 

 

Tidsplanen håller, 

övningarna 

genomförs i höst. 

 

 

 
 

 

2.3.3 Utreda samarbete kring gemensam vikariepool i länet 

Konkurrensen om utbildad och kompetent personal har hårdnat inom räddningstjänstområdet de 

senaste åren. Orsakerna är bland annat minskade utbildningskullar och en ökad rörlighet i branschen 

tillsammans med ett pågående generationsskifte. Att erbjuda intressanta tjänster för vikarier där 

arbetsgivare i samverkan kan erbjuda en arbetstidsvolym som motsvarar en heltidstjänst, bör utredas 

som ett sätt att rekrytera och behålla kompetent personal. 
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 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.3.3.1 

Räddningstjänsten har senast 2019-05-31 

genomfört en utredning tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende 

förutsättningarna för samarbete kring en 

gemensam vikariepool i länet. 

 

Ej påbörjat. 

 

 

 

 

 

2.3.4 Kvalitetssäkring av räddningsledare 

MSB har utvecklat ett webbaserat verktyg för kvalitetssäkring av räddningsledare. Syftet med verktyget 

är att arbetstagaren ska känna sig säker i sin roll som räddningsledare genom ett självtest för att 

identifiera eventuella kunskapsluckor. Verktyget ska tas i drift 2019 och testet ska därefter genomföras 

med treårsintervall. 

 

 Status 2019-07-31 Prognos 2019-12-31 

Aktivitet 2.3.4.1 

MSB:s webbaserade verktyg för kvalitetssäkring av 

räddningsledare ska tas i drift senast 2019-05-31. 

 

Samtliga 

räddningsledare är 

delegerade. 

Verktyget ej i drift. 

 

 

 

 

 
 

Sammanlagt finns 20 aktiviteter i verksamhetsplanen, fyra stycken är genomförda. Sju stycken 

aktivteter är påbörjade, där fyra stycken har en god prognos att bli genomförda under året.  

Resterande nio aktiviteter är ej påbörjade, där endast en aktivitet har en god prognos att bli 

genomförd under året. Detta beror främst på tidsbrist och personalförändringar.  

 

2.4 Övriga händelser utöver verksamhetsplanen 
 

En ny direktion med många nya ledamöter tillträdde i januari 2019. Med anledning av detta 

genomfördes i mars en tvådagars utbildning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge. Här 

varvades utbildning med intressanta samtal. Förbundens direktioner fick möjlighet att knyta kontakter 

som kan bidra till ett bra samarbete mellan Blekinges två räddningstjänstförbund.  

 

Inför årets skogsbrandssäsong har det under våren pågått febril aktivitet lokalt inom förbundet, 

regionalt hos länsstyrelsen och centralt hos MSB och regeringen. Inom förbundet har en arbetsgrupp 

tagit fram en bruttolista med åtgärdspunkter på kort och lång sikt som en del av utvärderingen av 
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förra årets mark- och skogsbränder. Mycket tid har under våren lagts på kompetensutveckling och 

utbildning för att stärka vår förmåga. 

 

Den 1 januari 2018 infördes ett femte skift i den operativa organisationen. Vid införandet beslutades 

att utvärdering skulle ske under 2019. En utvärdering gjordes under våren och är redovisad för 

personalen. Utvärderingen redovisar både positiva och negativa synpunkter. Beslut om att femte 

skiftet skall bestå eller ej kommer att tas under hösten. 

 

Under våren har insatser gjorts för att förbereda förbundet inför kommande totalförsvarsövning 2020. 

Insatserna har hittills bestått av olika utbildningar för nyckelpersonal samt förtroendevalda. Mer 

förberedande arbete kommer att ske under hösten. 

 

2.5 Kommunalförbundets förväntade framtida utveckling   

Under våren fördes bra och konstruktiva samtal med förbundets medlemskommuner angående den 

ekonomiska utvecklingen. Samtalen resulterade i kraftigt ökat medlemsbidrag för år 2020.  

Detta innebär att förbundet kan lägga en budget för år 2020 som är i balans. Detta skapar också ett 

lugn i organisationen samt ger personalen framtidstro.  

 

Trenden med att larmen ökar samt att nya arbetsuppgifter tillkommer gör att kostnaderna kommer att 

fortsätta öka. Tillkommande arbetsuppgifter är t.ex. arbetet med det civila försvaret samt en höjning av 

nivån på kris- och säkerhetsarbetet. Kostnaderna för dessa arbetsuppgifter är beroende av hur mycket 

medlemskommunerna kan stödja förbundet, eller om förbundet måste tillföra personal i egen 

organisation. En kommande ändring i lag (2003:778) om skydd mot olyckor kommer innebära behov 

av högre systemledning vilket kommer att driva på kostnadsutvecklingen ytterligare. 

 

Kostnaderna för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) förväntas öka. Då personalen i vissa fall inte 

kan ha beredskap ett helt dygn på grund av att man inte arbetar och bor på samma ställe, behöver fler 

rekryteras för att ett skift ska bli fullbemannat under dygnet. Detta ökar kostnaderna för övning, 

utbildning, medicinska kontroller samt utrustning. Även detta är något som kommer att påverka 

kostnadsutvecklingen framöver. 
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3. Förbundet i siffror 

Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det har varit en svår process att hitta relevanta nyckeltal både 

för vårt interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra med andra räddningstjänster, men vi har valt att 

fortsätta att arbeta med de nyckeltal som tagits fram tidigare.  

 

3.1 Ekonomiska nyckeltal 
 

 

2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

Antal invånare  63 420 63 325 63 310 

Periodens resultat (tkr) - 601 - 3 741 - 2 486 

Totala medlemsavg / inv (kr)  494 473 812 

Resultat exkl.avg / inv (kr)  - 503 - 530 - 852 

Självfinansieringsgrad (%) 9 7 9 

Soliditet (%) 7 5 9 

 

Antal invånare i delårsbokslutet är hämtad från SCB, per halvårsskifte. 

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, 

avskrivningar och finansiellt resultat. 

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.  

 

3.2 Verksamhetstal 
 

Stöd till enskilda  2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

Tillsyn enl LSO, st 80 76 156 

Tillsyn enl LBE, st 17 34 41 

Tillstånd LBE, st  49 42 65 

Extern utbildning 69 96 153 

Totalt  215 248 415 

    Insatser vid oönskade händelser  

   Brand i byggnad 49 55 89 

Brand i skog och mark  36 63 85 

Annan brand 39 53 90 

Trafikolycka 82 98 172 

Annan räddning 55 43 76 

Automatlarm, ej brand 123 123 234 

Övrigt 110 151 231 

Totalt 494 586 977 

Antal faktiska larmtimmar 5054 5861 8308 
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4. Personal 

4.1 Antal anställda 

 

 

2019-07-31 

 

2018-07-31 

Antal anställda Totalt Kvinnor 

 

Totalt  Kvinnor 

Förtroendevalda 21 5   21 8 

Tjänstemän 15 5 

 

17 6 

Brandmän heltid 28 1 

 

28 1 

Räddningstjänstpersonal i beredskap  116 8 

 

110 7 

Räddningsvärn  10 0 

 

10 0 

  190 19   186 22 

 

Den rekrytering av RiB-personal som genomfördes under våren resulterade i 11 nya medarbetare till 

förbundet. Totalt antal anställda har inte ökat till antalet nyanställningar på grund av uppsägningar.  

 

4.2 Sjukfrånvaro     

Sjukfrånvaro redovisas ej uppdelat på kön på grund av att antal anställda i gruppen kvinnor 

understiger tio och kan därför hänföras till enskild individ.  

 

2019-07-31 

 

2018-07-31 

 

Total Långtidssjuk- 

 

Total Långtidssjuk- 

 

sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 

sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 

Ord.arb.tid Tot.sjukfrånvaro 

 

Ord.arb.tid Tot.sjukfrånvaro 

29 år eller yngre 0,96% 0,00%   1,55% 0,00% 

30-49år 4,00% 49,59% 

 

3,14% 21,03% 

50 år eller äldre 1,98% 40,33% 

 

2,53% 62,50% 

Samtliga anställda 3,93% 64,56% 

 

2,73% 30,84% 

 

   
Både förbundets totala sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro har ökat jämfört med samma period 

föregående år.     
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5. Ekonomiskt resultat 2019 

Första delen av 2019 uppvisar förbundet ett negativt resultat om 601 tkr, vilket är ett bättre resultat 

jämfört med budgeterat resultat samt jämfört med samma period föregående år. Vid 2019 års 

budgetprocess uppstod en kostnadsreduceringspost om 2 426 tkr då förbundets kostnader översteg 

intäkterna. I oktober 2018 beslutade direktionen att fastställa den framlagda budgeten med ett negativ 

resultat om 2 426 tkr. Direktionen beslutade också att ge förbundets ledning i uppdrag att vidta 

åtgärder för att minska kostnadsreduceringsposten från 2,4 mkr till 1,8 mkr under förutsättning att 

förbundets höjning av myndighetstaxan antogs i respektive kommunfullmäktige. Resterande 1,8 mkr 

beslutades av direktionen att finansieras med förbundets eget kapital. Höjningen av myndighetstaxan 

antogs i respektive medlemskommun vilket gör att förbudet förväntar sig högre intäkter för året än 

budgeterat.  

 

 

Utfall Budget 

 

Utfall Utfall 

 

2019-07-31 2019-07-31 

 

2018-07-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter        3 310             2 804             2 782                    5 633     

Verksamhetens kostnader    - 33 043         - 33 514     

 

  - 34 008                - 55 277     

Avskrivningar      - 1 864           - 1 664           - 2 137                  - 3 628     

Verksamhetens nettokostnader     - 31 597         - 32 375     

 

  - 33 363                - 53 272     

      Medlemsavgifter       31 320            31 320            29 943                  51 331     

Verksamhetens resultat         - 277           - 1 055     

 

   -  3 420                 - 1 941     

      Finansiella intäkter               1                    1     

 

           -                           -       

Finansiella kostnader         - 325             - 361              - 321                   - 545     

Resultat efter finansiella poster           - 601          - 1 415     

 

   -  3 741                - 2 486     

      Extra ordinära poster             -                    -       

 

           -                           -       

      Periodens resultat        - 601          - 1 415          - 3 741               - 2 486     

 

   

Verksamhetens intäkter överstiger budget med 507 tkr, vilket beror på flera skäl. Förbundet var 

medvetna om att intäkterna skulle öka när myndighetstaxan för tillsynerna beslutades att höjas. Per 

den 31 juli 2019 har förbundet ökade intäkter genom myndighetstaxan med ca 173 tkr på 90 st 

fakturerade tillsyner. Förbundet har även ökade intäkter jämfört med budget på posterna 

restvärdesräddning och utbildning. De ökade intäkterna innehåller även försäljning av ett fullt avskrivet 

fordon, återbetalning av fordonskatt samt en utbildning som ägde rum 2018 men som inte 

fakturerades. 
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Verksamhetens sammanlagda kostnader hamnar på - 33 043 tkr, jämfört med budgeterat - 33 514 tkr.  

Inköp av förbrukningsmateriel samt övriga kostnader följer budget relativt väl. De största kostnaderna 

räddningstjänsten har och som påverkas mest av olika faktorer är arbetskostnaderna. Liksom många 

andra år påverkar den höga semesterlöneskulden resultatet på verksamhetens kostnader. 

Semesterlöneskulden uppkommer då semester som är uttagen i juli och augusti ännu inte är avräknad. 

I årets delårsbokslut påverkar semesterlöneskulden kostnaderna negativt med uppskattningsvis 1,7 

mkr. 

 

Bortsett från semesterlöneskulden hamnar de sammanlagda kostnaderna på drygt 2 mkr bättre än 

budgeterat. De minskade kostnader beror främst på att en brandman har avslutat sin anställning vilket 

innebär att förbundet har en lägre pensionsavsättning, detta innebär i sin tur lägre särskild löneskatt 

samt lägre ränta. Uppskattningsvis påverkar förändringen av pensionsavsättningen kostnaderna 

positivt med 1,2 mkr.  

 

Månadslön når inte upp till budgeterad nivå. Förbudet har i år, jämfört med tidigare år, budgeterat för 

heltidstjänster. Posten kommer inte upp till budgeterad nivå på grund av anställda som inte jobbar 100 

% bland annat på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter.  

 

Förgående år var ett ansträngt år med stora långa insatser, vilket ledde till rejält ökade kostnaderna för  

larmtimmar för RiB-personal. Trots ett lägre antal larm hittills i år (se tabell i avsnitt 3.2), överstiger 

larmtimmar för RiB-personal budget med 251 tkr. Det går således att se en trend med ökade 

larmtimmar för vår RiB-personal.   

 

Kostnader för avskrivningar överstiger budget med 200 tkr vid delårsbokslutet. Det beror på att flera 

avskrivningar faller ut under andra halvan av året. Avskrivningar förväntas att ligga i linje med budget 

per helår.   

 

Förbundets finansiella poster består i huvudsak av ränta på pensionskostnader (268 tkr) samt ränta för 

den ombyggnad som gjorts på den nya brandstationen i Svängsta. Förbundet har en upprättad 

avbetalningsplan över 15 år med Karlshamns kommun för renoveringen och en annuitetsränta läggs 

på amorteringen. Under 2019 har förbundet betalat 51 tkr i ränta till kommunen. Förbundet har inga 

upptagna lån och därmed inga andra väsentliga räntekostnader.  
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5.1 Finansiella mål     

Direktionen har i oktober 2018 återigen reviderat de finansiella målen som fastställdes 2013. Samtidigt 

antogs en reviderad version av ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning”. De nya finansiella målen 

består av två mål som innebär: 

 

1. På kortsikt ska förbundet bibehålla ett positivt eget kapital och på lång sikt ska det egna kapitalet 

uppgå till 3 mkr. Periodens resultat visar en förlust om 601 tkr, vilket betyder att det egna kapitalet 

hamnar på 2095 tkr. Förbundet uppfyller därmed det finansiella målet om ett positivt eget kapital på 

kortsikt.   

 

För att återställa det egna kapitalet till 3 mkr behövs medlemskommunernas hjälp genom att 

medlemsbidragen överstiger den äskade rambudgeten. I dagsläget och ett år framåt innehåller den 

äskade rambudgeten endast nödvändiga kostnader och inget utrymme för återställning av det egna 

kapitalet har beslutats att tas.  

 

2. Förbudet skall göra fullständiga avsättningar till pensionsskulden i balansräkningen, enligt 

beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa beräkningar skall försiktighetsprincipen vara gällande. 

Förbundet har, per 20190731, gjort full avsättning enligt underlag från KPA, försiktighetsprincipen är 

beaktad. Målet är uppnått och prognostiseras att uppnås även per 20191231. 

   

 

5.2 Pensionsavsättning      

Förbundet har bokat upp pensionsavsättning i enlighet med beräkningar från KPA. Vi erhåller 

beräkningar och prognoser från KPA två gånger per år och följer löpande utvecklingen av 

pensionsskulden. I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning av pensionsmedel vilket innebär 

att de framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras med återlånade medel, d.v.s. i den löpande 

verksamheten. 

 

 

5.3 Balanskrav och god ekonomisk hushållning 

Av kommunallagen framgår att förbundet ska ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att 

intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där 
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periodens resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett balanskravsresultat (se not 5). Periodens 

resultat enligt balanskravet uppgår till - 623 tkr. Det innebär att förbundet inte uppfyller 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Direktionen beslutade i oktober 2018 om en 

underfinansierad budget som ska finansieras med förbundets egna kapital 2019 (RVB § 864), vilket 

betyder att förbundet inte kommer att ha en ekonomi i balans under året. 2018 års negativa 

balanskravsresultat är beslutat av direktionen att inte återställas (RVB § 891).  

 

I avstämningen mot balanskravet har resultatet påverkats av en realisationsvinst om 62 tkr, vilket 

består av försäljning av förbundets gamla, fullt avskrivna, räddningsbil. Balanskravet har även justerats 

med en realisationsförlust då räddningsbilen i fråga ovan togs upp som intäkt i föregående årsbokslut. 

Förbundet hade då varit i kontakt med en person som skulle köpa bilen i december 2018. Förbundet 

skickade en faktura till kunden om det överrenskomna priset, 40 tkr, men kunden i fråga ångrade sig 

och affären blev aldrig av. Förbundet valde i början på året att använda sig av en bilauktion för tunga 

fordon via internet istället, detta resulterade i att räddningsbilen såldes för 62 tkr.  
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6. Resultat och prognos för 2019    

Nedan presenteras resultaträkning för perioden samt budget och prognos för helåret 2019. Som 

jämförelse visas även resultaträkning för hel- och delårsperiod 2018. 

 

 

Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 

 

2019-07-31 2019-12-31 2019-12-31 2018-07-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter        3 310             4 806             5 493           2 782                    5 633     

Verksamhetens kostnader     - 33 043         - 57 453         - 56 445       - 34 008                - 55 277     

Avskrivningar       - 1 864           - 2 853           - 2 829         - 2 137                  - 3 628     

Verksamhetens nettokostnader      - 31 597         - 55 500         - 53 781       - 33 363                - 53 272     

      Medlemsavgifter       31 320            53 692            53 692          29 943                  51 331     

Verksamhetens resultat         - 277           - 1 808                - 89         - 3 420                 - 1 941     

      Finansiella intäkter               1                    1                    1                -                           -       

Finansiella kostnader         - 325             - 619             - 556            - 321                   - 545     

Resultat efter finansiella poster          - 601         -  2 426             - 644         - 3 741                - 2 486     

      Extra ordinära poster             -                    -                    -                  -                           -       

      Periodens resultat         - 601          - 2 426             - 644         - 3 741               - 2 486     

 

 

Prognosen för 2019 visar att resultatet för helåret förväntas bli 1 782 tkr bättre än budgeterat. Som 

nämnts tidigare förväntas förbundet öka sina intäkter med den nya beslutade myndighetstaxan. 

Tillsynerna förväntas ge förbundet ökade intäkter om 400 tkr, förutsatt att 200 tillsyner genomförs. 

Prognosen för detta är god.  

 

Vid delårsbokslutet överstiger även restvärdesräddning, utbildning heta arbeten samt övrig utbildning 

budget. Förutsatt att dessa konton samt tillsynerna inbringar intäkter i samma takt under hösten, 

prognostiseras intäkterna att hamna på ca. 690 tkr över budget.  

 

Verksamhetens sammanlagda kostnader prognostiseras att hamna på 1 mkr under budget. Som 

tidigare nämnts är de mest osäkra och påverkbara faktorerna arbetskostnaderna. Förbundet har bland 

annat en brandman som slutat under året vilket ger en positiv förändring på kostnaderna omkring 1 

mkr. Kontot månadslön kommer prognostiseras att inte komma upp till budgeterad nivå på grund av 

ej 100 % tjänster, vilket i sin tur ger lägre prognostiserade kostnader på arbetsgivaravgifter jämfört 
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med budget. Sammanlagt prognostiseras dessa poster att minska arbetskostnaderna med ca. 2 mkr. 

Dock finns det poster som prognostiseras att överstiga budget bland arbetskostnader också. 

 

Övriga poster som prognostiseras påverkar arbetskostnaderna, utöver budget, är:  

- Förbudet har en ny direktion 2019, vilket har lett till ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst 

bland förtroendevalda.  

- Förbundets insatsledare har förhandlat ett nytt beredskapsavtal som ger högre ersättning jämfört 

med budgeterat.  

- Timlön prognostiseras överstiger budget. Förbundet har haft en vikarierande ekonom under första 

delen av året och brandmän som har varit timvikarie för att täcka obemannade skiftpass samt pass 

under sommarperioden. Inför sommarperioden hölls även en introduktionsutbildning för 

timvikarierande brandmän som ej var budgeterad. 

- I samband med två avslutade tjänster har semesterdagar betalats ut, vilket det inte har budgeterats 

för.  

I prognosen som upprättats per 20190731 beräknas sammanlagda arbetskostnader att hamna på 1,3 

mkr bättre än budgeterat per 20191231. 

 

Förbundets avskrivningar förväntas hamna något under budget, trots ett högre utfall än budget på 

delåret. Detta beror på att flera avskrivningar faller ut under andra delen av året.  

 

Lägre kostnader enligt ovan tillsammans med högre intäkter gör att verksamhetens nettokostnader 

beräknas hamna på 1,7 mkr under budget.  

 

Den största delen av förbundets finansiella kostnader består av ränta på ombyggnationen av 

brandstationen i Svängsta samt ränta på pensionsskulden. Eftersom förbundet nu har en lägre 

avsättning beräknas räntan, enligt KPA, att understiga budget med 67 tkr vid utgången av 2019.  

 

I prognosen för helår redovisar räddningstjänsten en förlust med 644 tkr. Med den prognostiserade 

förlusten kommer förbundets egna kapital hamna på drygt 2 mkr, vilket betyder att det finansiella 

målet om ett positivt eget kapital prognostiseras uppnås per helår.  
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7. Investeringsredovisning   

  

I oktober 2018 beslutade direktionen 2019 års investeringsbudget med plan över investeringar 2020-

2022 (RVB § 864). I februari i år beslutade direktionen att överför de investeringar som inte 

genomfördes under 2018 till 2019 års investeringsbudget (RVB § 891). Det innebär att förbundet har 

en investeringsbudget om totalt 445 tkr för räddningsmateriel samt 1450 tkr för insatsledarbil under 

2019. 

 

Räddningsmateriel består av en motorspruta (159 tkr), personsökare (64 tkr) samt del av investering i 

hydrualverktyg (10 tkr). I samband med beslutet att överföra föregående års ej genomförda 

investeringar beslutade direktionen även att höja investeringen på motorsprutan från 150 tkr till 200 

tkr (RVB § 891). Slutpriset på motorsprutan hamnade på 159 tkr vilket betyder att årets investeringar av 

räddningsmateriel förväntas understiga budget något, förutsatt att årets kvarstående investeringar 

genomförs som planerat.  

 

Insatsledarbilen förväntas att levereras samt kunna tas i bruk under andra delen av året. De 12 tkr 

består av upphandlingshjälp.  

 

  

 

Utfall Budget  Plan  

 

2019-07-31 2019  2020 2021 2022 

Räddningsmateriel  233 445  175 395 35 

Insatsledarbil 12 1450  

   Tankbil 

  

 4000 

  Räddningsbåt 

  

 

 

2000 25 

Släckbil  

  

 

  

4500 

Summa 245 1895  4175 2395 4560 

   

 

    

Ovanstående budget och budgetplan beslutades av direktionen i oktober 2018 (RVB § 864).   

 

 

  

282



                                                                                               Delårsrapport 2019-07-31 

                                                                                                                                       Diarienummer: 2019-000925                                                                                                             

                                                                                                                          Beslutad: 2019-09-11 RVB § 929  

23 

 

 

8. Driftredovisning  

 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge består endast av en verksamhet och 

driftredovisningen blir densamma som resultaträkningen för verksamheten.  

 

 

Utfall Budget 

 

Utfall Utfall 

 

2019-07-31 2019-07-31 

 

2018-07-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter        3 310             2 804             2 782                    5 633     

Verksamhetens kostnader    - 33 043         - 33 514     

 

  - 34 008                - 55 277     

Avskrivningar      - 1 864           - 1 664           - 2 137                  - 3 628     

Verksamhetens nettokostnader     - 31 597         - 32 375     

 

  - 33 363                - 53 272     

      Medlemsavgifter       31 320            31 320            29 943                  51 331     

Verksamhetens resultat         - 277           - 1 055     

 

   -  3 420                 - 1 941     

      Finansiella intäkter               1                    1     

 

           -                           -       

Finansiella kostnader         - 325             - 361              - 321                   - 545     

Resultat efter finansiella poster           - 601          - 1 415     

 

   -  3 741                - 2 486     

      Extra ordinära poster             -                    -       

 

           -                           -       

      Periodens resultat        - 601          - 1 415          - 3 741               - 2 486     

 

 

Avvikelse mellan utfallet och budget samt utfall och föregående år går att läsa om i avsnitt 5, 

ekonomiskt resultat.  
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Resultaträkning 

  

Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 

 

Not 2019-07-31 2019-12-31 2019-12-31 2018-07-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1      3 310          4 806          5 493             2 782          5 633     

Verksamhetens kostnader 2 - 33 043     - 57 453     - 56 445     - 34 008     - 55 277     

Avskrivningar 3 - 1 864     - 2 853     - 2 829     - 2 137     - 3 628     

Verksamhetens 

nettokostnader  

 

- 31 597     - 55 500     - 53 781     - 33 363     - 53 272     

       Medlemsavgifter 

 

   31 320        53 692        53 692            29 943        51 331     

Verksamhetens resultat 

 

- 277     - 1 808     - 89     - 3 420     - 1 941     

       Finansiella intäkter 

 

           1                1                1                  -                 -       

Finansiella kostnader 4 - 325     - 619     - 556     - 321     - 545     

Resultat efter finansiella poster  - 601     - 2 426     - 644     - 3 741     - 2 486     

       Extra ordinära poster 

 

          -            -    -              -                 -       

       Periodens resultat 5, 7 - 601     - 2 426     - 644     - 3 741     - 2 486     
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Balansräkning  

  Not 2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

          

Materiella anläggningstillgångar         

Maskiner och inventarier 3        14 150          16 468            15 769     

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

       14 150          16 468            15 769     

  
 

      

Omsättningstillgångar 
 

      

Kortfristiga fordringar 6         2 070            1 731              2 506     

Likvida medel 
 

       13 167          11 886            12 461     

Summa omsättningstillgångar 
 

       15 237          13 617            14 967     

  
 

      

Summa tillgångar 
 

       29 387          30 085            30 736     

  
 

      

  
 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

      

  
 

      

Eget kapital 
 

      

Eget kapital vid årets ingång 
 

        2 696            5 183              5 183     

Årets resultat 
 

- 601     - 3 741     - 2 486     

Summa eget kapital 7         2 095            1 442              2 697     

  
 

      

Avsättningar 
 

      

Avsättning för pensionsskuld 8        16 882          18 517            17 983     

Summa avsättningar 
 

       16 882          18 517            17 983     

  
 

      

Skulder 
 

      

Långfristiga skulder 
 

        1 673            1 770              1 747     

Kortfristiga skulder 9         8 737            8 356              8 309     

Summa skulder 
 

       10 410          10 126            10 056     

          

Summa eget kapital och skulder          29 387          30 085            30 736     
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Tilläggsupplysningar 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

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.  

 

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste 

årsredovisningen använts.  

      

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 anläggningen 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 5-10 år 

Fordon 5-20 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande tillgångarnas nyttjandeperiod. Uppdelning i 

komponenter har gjorts gällande förbundets nyinköpta båtar.  

 

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 

eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser särskild ålderspension för brandmän i 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via 
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en försäkringslösning. Liksom tidigare år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid värdering av 

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende särskilda pensioner till förtroendevalda eller anställda. 

 

Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej redovisas separat.   

 

Systemdokumentation och behandlingshistorik  

Dokumentation är upprättad. 
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Upplysningar till enskilda poster 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Försäljning, taxor och avgifter         1 558              1 475             2 785     

  Hyror och arrenden            121                122                205     

  Bidrag och ersättningar            465                304                889     

  Utbildning samt fsg av tjänster         1 166                881             1 754     

            3 310              2 782             5 633     

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

 

Inköp av förbrukningsmateriel         1 673              1 200             2 174     

 

Konsulttjänster inkl revision              71                206                490     

 

Lokalkostnader inkl hyra         2 345              2 522             4 098     

 

Hyra av anläggningstillgång            187                147                261     

 

Kostnader för arbete        26 721            27 929            44 977     

 

Diverse övriga kostnader         2 046              2 004             3 277     

 

         33 043            33 737            55 277     

 

Not 3   Maskiner och inventarier  Ej ägda Invent Bilar 

     fastigheter verktyg Fordon Totalt 

   Anskaffningsvärde          

   Ing anskaffningsvärde          5 937            11 201            42 245             59 383     

   Inköp               233                   12                  245     

   Försäljning/utrangering                - 182                 -182     

   Utg anskaffningsvärde          5 937            11 434            42 075             59 446     

            

   Ackumulerade avskrivningar          

   Ing. ack avskrivningar        - 4 131           - 7 858          - 31 625           - 43 614     

   Försäljning/utrangering                  182                  182     

   Årets avskrivningar             - 85              - 322            - 1 457             - 1 864     

   Utg ack avskrivningar        - 4 216           -  8 180          - 32 900           - 45 296     

            

   Bokfört värde          1 721              3 254             9 175             14 150     

            

   Avskrivningstid:   5-10 år   3-10 år   5-20 år    

 

 

Not 4 Finansiella kostnader  2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Räntekostnader              51                  53                  92     

  Ränta på pensionsskuld            268                262                445     

  Bankkostnader                5                    5                    7     

  Övriga finansiella kostnader                1                    1                    1     

               325                321                545     
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Not 5 Balanskravsutredning 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Årets resultat enligt resultaträkning   - 601 - 3 741 - 2 486 

  Realisationsvinster    - 62        - 6      - 65 

  Realisationsförluster      40 - - 

  Årets resultat enligt balanskrav - 623 - 3 747 - 2 551 

 

Not 6 Kortfristiga fordringar 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Kundfordringar            639                275             1 055     

  Interimsfordringar            976                884                916     

  Övriga fordringar            455                572                535     

            2 070              1 731             2 506     

 

Not 7 Eget kapital 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Ingående eget kapital 2 696 5 183 5 183 

  Årets resultat - 601     - 3 741     - 2 486 

  Utgående eget kapital 2 095 1 442 2 697 

 

Not 8 Pensionsskuld 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

    2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Ingående avsättning   17 983 17 771 17 771 

  Pensionsutbetalningar     - 429    - 397   - 679 

  Nyintjänad pension       907      735      406 

  Ränte- och basbeloppsuppräkningar      268      262     445 

  Förändring av löneskatt   -  215      146       41 

  Övrigt - 1 632 -       - 1 

  Utgående avsättning 16 882 18 517 17 983 

          

  Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt. 

  I delårsbokslutet har avsättningen bokats enligt erhållen skuldberäkning från KPA per 

  190630, därefter har beräknad avsättning för juli månad adderats.   

  Övrig post består av minskad pensionsavsättning pga. brandman som slutat. 

 

  Kortfristiga skulder 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Not 9   2019-07-31 2018-07-31 2018-12-31 

  Leverantörsskulder            737                737             2 171     

  Källskatt och sociala avgifter         1 896              1 865             1 506     

  Särskild löneskatt            450                362                498     

  Övriga kortfristiga skulder            213                185                  -       

  Interimsskulder            784                813             1 215     

  Semesterlöneskuld inkl upplupna soc avg         4 657              4 394             2 919     

            8 737              8 356             8 309     
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut avseende delårsbokslut jan-juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-10-01 Dnr: 2019/2998 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 260 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Delårsbokslut januari - juni 2019 - Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut avseende delårsbokslut jan-juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
 
 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-10-09 Dnr: 2018/3921 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Revidering av reglemente för revisorerna 
 
Förslag till beslut 
 
att anta det reviderade revisionsreglemente daterat den 9 oktober 2019 
 
att det reviderade revisionsreglementet träder i kraft den 1 januari 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag föreligger om att revidera § 11 Lekmannarevisorernas budget i reglementet för 
revisorerna så att kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och 
revisorer i stiftelser hanteras inom revisorernas budget och beaktas vid beredning i 
enlighet med § 10.  
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-09 
Reglemente för revisorerna, antaget 2019-04-08 
Förslag på reglemente för revisorerna, daterat 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare

328



 
 

 
Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § 58, 2019-04-08  

         

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för revisorerna

           
Reglemente för revisorerna 
 
Revisionens uppdrag och formella reglering 
 
Roll och uppdrag 
 
1 § 
 
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.  
 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer 
som kommunfullmäktige utser i företagen.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt 
utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också 
rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer med granskningsrapporter och den auktoriserade revisorn med 
revisionsberättelser.  
 
Formell reglering 
 
2 §  
 
För revisorsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), KL, främst i kapitel 12. 
Lekmannarevisionen reglars i aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 10. Regler för revisionen 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen (1994:1220).  
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Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella 
förbundet.  
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges kommuner 
och landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i KL och den av kommunfullmäktige antagen 
Arbetsordning för styrelse och nämnder.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förvaltningslagen (2017:900), dataskyddsförordning, lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling m.fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument.  
 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna 
behöver vara orienterad om, för insikt i hur dessa styr och påverkar de organ som revisionen 
granskar.  
 
Revisorernas antal och organisation 
 
Antal revisorer  
 
3 §  
 
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en 
mandatperiod.  
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
Organisation  
 
4 §  
 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.  
 
Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
 
5 § 
 
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och i 
förekommande fall suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställts för varje enskilt företag.  
 
För granskningen av kommunens aktiebolag ansvarar vald lekmannarevisor.  
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Ordförande 
 
6 §  
 
Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige bestämmelser en ordförande, 
en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Uppdraget är att vara ordförande och 
sammankallande. Ordföranden leder gemensamma sammankomster och sammanträden.  
 
Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige 
och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Uppdragstid 
 
7 §  
 
Kommunfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med 
dubbla grupper av revisorer.  
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
Sakkunniga biträden 
 
8 §  
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga inom sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
 
Vid upphandling tillämpas kommunens styrdokument för upphandling. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandlingen.  

 
Sakkunnigas rätt till upplysningar 
 
9 §  
 
Bestämmelserna i KL (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.  

 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
Beredning av revisorernas budget 
 
10 § 
 
Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.  
 
Lekmannarevisorernas budget 
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Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna.  
 
Revisorernas förvaltningsbeslut 
 
12 §  
 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 
Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
13 §  
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.   
 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 
14 §  
 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden 
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.  
 
Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
kommunfullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  
 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Minnesanteckningar 
 
15 §  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
Protokoll  
 
16 §  
 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
viss paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
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Skrivelse från revisorerna 
 
17 §  
 
En skrivelse eller motsvarande i revisorerna namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium 
 
18 §  
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, som minst 
en gång i halvåret.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
19 §  
 
Revisorerna närvarar vid kommunfullmäktiges möten, efter inbjudan av ordföranden, för att på 
kommunfullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svarar på 
frågor.  

 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
kommunfullmäktige.  
 
Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
 
20 §  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i kommunfullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.  

 
Revisorernas rapportering 
 
Löpande rapportering till kommunfullmäktige 
 
21 §  
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Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året.  
 
Förstudierna rapporteras såsom handlingar för kännedom. 
 
Granskningsrapporterna med nämndernas svar skrivs fram som egna ärenden till 
kommunfullmäktige när ärendena är färdigbehandlade av nämnderna. 
 
Detta uppfyller kravet i KL att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till kommunfullmäktige och som 
formellt hör hemma i revisionsberättelsen.  
 
Uttalande om delårsrapport 
 
22 § 
 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.  
 
Revisionsberättelsen 
 
23 §  
 
Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som 
kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Granskningsrapporter 
 
24 §  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige vid den 
tidpunkt som kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
 
25 §  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  

 
Revisorernas arkiv 
 
26 §  
 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för revisorerna

           
Reglemente för revisorerna 
 
Revisionens uppdrag och formella reglering 
 
Roll och uppdrag 
 
1 § 
 
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.  
 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer 
som kommunfullmäktige utser i företagen.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt 
utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också 
rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer med granskningsrapporter och den auktoriserade revisorn med 
revisionsberättelser.  
 
Formell reglering 
 
2 §  
 
För revisorsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), KL, främst i kapitel 12. 
Lekmannarevisionen reglars i aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 10. Regler för revisionen 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen (1994:1220).  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella 
förbundet.  
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges kommuner 
och landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i KL och den av kommunfullmäktige antagen 
Arbetsordning för styrelse och nämnder.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förvaltningslagen (2017:900), dataskyddsförordning, lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling m.fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument.  
 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna 
behöver vara orienterad om, för insikt i hur dessa styr och påverkar de organ som revisionen 
granskar.  
 
Revisorernas antal och organisation 
 
Antal revisorer  
 
3 §  
 
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en 
mandatperiod.  
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
Organisation  
 
4 §  
 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.  
 
Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
 
5 § 
 
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och i 
förekommande fall suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställts för varje enskilt företag.  
 
För granskningen av kommunens aktiebolag ansvarar vald lekmannarevisor.  
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Ordförande 
 
6 §  
 
Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige bestämmelser en ordförande, 
en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Uppdraget är att vara ordförande och 
sammankallande. Ordföranden leder gemensamma sammankomster och sammanträden.  
 
Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige 
och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Uppdragstid 
 
7 §  
 
Kommunfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med 
dubbla grupper av revisorer.  
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
Sakkunniga biträden 
 
8 §  
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga inom sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
 
Vid upphandling tillämpas kommunens styrdokument för upphandling. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandlingen.  

 
Sakkunnigas rätt till upplysningar 
 
9 §  
 
Bestämmelserna i KL (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.  

 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
Beredning av revisorernas budget 
 
10 § 
 
Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.  
 
Lekmannarevisorernas budget 
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Kostnader för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser hanteras 
inom revisorernas budget och ska beaktas vid beredning i enlighet med § 10.  
 
Revisorernas förvaltningsbeslut 
 
12 §  
 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 
Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
13 §  
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.   
 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 
14 §  
 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden 
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.  
 
Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
kommunfullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  
 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Minnesanteckningar 
 
15 §  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
Protokoll  
 
16 §  
 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
viss paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
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Skrivelse från revisorerna 
 
17 §  
 
En skrivelse eller motsvarande i revisorerna namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium 
 
18 §  
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, som minst 
en gång i halvåret.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
19 §  
 
Revisorerna närvarar vid kommunfullmäktiges möten, efter inbjudan av ordföranden, för att på 
kommunfullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svarar på 
frågor.  

 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
kommunfullmäktige.  
 
Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
 
20 §  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i kommunfullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.  

 
Revisorernas rapportering 
 
Löpande rapportering till kommunfullmäktige 
 
21 §  
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Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året.  
 
Förstudierna rapporteras såsom handlingar för kännedom. 
 
Granskningsrapporterna med nämndernas svar skrivs fram som egna ärenden till 
kommunfullmäktige när ärendena är färdigbehandlade av nämnderna. 
 
Detta uppfyller kravet i KL att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till kommunfullmäktige och som 
formellt hör hemma i revisionsberättelsen.  
 
Uttalande om delårsrapport 
 
22 § 
 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.  
 
Revisionsberättelsen 
 
23 §  
 
Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som 
kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Granskningsrapporter 
 
24 §  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige vid den 
tidpunkt som kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
 
25 §  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  

 
Revisorernas arkiv 
 
26 §  
 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Kommunens årsredovisning för 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl inte ska 
återställas  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2018 för Karlshamns kommun har upprättats.  
Årets ekonomiska resultat uppgår till -110 mnkr för kommunen. Driftredovisningen 
uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget på minus 142 mnkr, vilket 
fördelar sig med cirka -52 mnkr för nämnderna och cirka -90 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning 
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska 
resultatet. Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat 
och mål.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

- Bilaga Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
- Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018. 
- Bilaga Folkhälsobokslut 2018 
- Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20 § 76;  
 
att godkänna årsredovisningen för år 2018. 
 
I kommunstyrelsens behandling av ärendet fanns ytterligare en att-sats ”att underskottet 
i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl inte ska återställas”. Denna att-
sats föll bort vid kommunfullmäktige behandling av ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-03-20 Dnr: 2019/346 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Kommunens årsredovisning för 2018 
 
Förslag till beslut 
 
Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2018 för Karlshamns kommun har upprättats.  
Årets ekonomiska resultat uppgår till -110 mnkr för kommunen. Driftredovisningen 
uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget på minus 142 mnkr, vilket 
fördelar sig med cirka -52 mnkr för nämnderna och cirka -90 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning 
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska 
resultatet. Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat 
och mål.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

- Bilaga Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
- Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018. 
- Bilaga Folkhälsobokslut 2018 
- Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 
Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018 
Personalekonomisk redovisning 2018. 
Folkhälsobokslut 2018 
KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
Per-Ola Mattsson Charlott Lorentzen Mats Dahlbom 
Socialdemokraterna Miljöpartiet  Centerpartiet 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-10-08 Dnr: 2019/3274 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  

 
 
Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar normalt klockan 17:00 med undantag 
för den 28 september då sammanträdet inleds klockan 15:00.  
 
Förslag på sammanträdestider för fullmäktige 2020 föreligger enligt följande:  
 
Våren 2020 
 
17 februari  
23 mars 
27 april 
15 juni 

 
Hösten 2020 
 
28 september 
2 november 
7 december 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2019-10-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Hemsidan  
Anslagstavlan  
Samtliga nämnder  
Samtliga förvaltningschefer 
Helägda kommunala bolag 
Kommunkansliet 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-10-18 Dnr: 2019/3415 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Interpellation om försvunna barn - Bodil Frigren Ericsson (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna.   
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Bodil Frigren Ericsson (L) följande 
interpellation till ordföranden i nämnden för barn, ungdom och skola, Jan-Åke Berg (S): 
 
Vid terminsstarten står skolbänkar tomma i många skolor. Det handlar om barn och 
unga som har förts ut ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja. Framför allt i 
samband med sommarlovet riskerar barn och ungdomar att inte komma tillbaka till 
Sverige efter en resa till sitt födelseland eller till föräldrarnas urspungsland. Det kan vara 
för att bortgifta, bli könsstympade eller för att placeras i en traditionell miljö för att 
”uppfostras” med hederskulturens värderingar. 

Alla barn som är bosatta i Sverige har både en rättighet och en skyldighet att gå i 
skolan. Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning 
i grundskolan och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt. Kommunerna ska 
också ha system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade och går i 
skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner. 

Även för unga som är mellan 16 och 20 år har varje kommun skyldighet att hålla sig 
informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Regleringen kallas för kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar och syftet är att förebygga att unga människor hamnar 
utanför både arbete och studier 

Tyvärr saknas fungerande rutiner i många kommuner för att hantera detta svek mot 
barnen. I media har vi t ex läst att i Mjölby kommun saknas 5 barn efter sommarlovet, 
och fortfarande den 5 september, alltså två veckor in på terminen, har ingen 
orosanmälan gjorts till socialtjänsten. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag att Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande svarar på följande frågor: 
 

1. Hur ser det ut i Karlshamn? Har några barn saknats vid skolstarten de senaste 
åren? 

2. Vilka rutiner finns för att motverka att barn förs bort mot sin vilja? 
3. Vilka rutiner finns inom skolan om/när ett barn saknas?  

 
 
 
 
Aili Martinsson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-10-18 Dnr: 2019/3415 

 

Administratör

345



 
 

Liberalerna i Karlshamn 0761-656961 liberalerna.karlshamn@liberalerna.se  

Har vi koll på försvunna barn? 
Interpellation ställd till Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 
  
Vid terminsstarten står skolbänkar tomma i många skolor. Det handlar om barn och unga som har förts ut 
ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja. Framför allt i samband med sommarlovet riskerar barn och 
ungdomar att inte komma tillbaka till Sverige efter en resa till sitt födelseland eller till föräldrarnas 
urspungsland. Det kan vara för att bortgifta, bli könsstympade eller för att placeras i en traditionell miljö 
för att ”uppfostras” med hederskulturens värderingar. 

Alla barn som är bosatta i Sverige har både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Kommunen ska 
se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i grundskolan och grundsärskola eller 
får sin utbildning på annat sätt. Kommunerna ska också ha system och rutiner för att kontrollera att alla 
barn är skolplacerade och går i skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner. 

Även för unga som är mellan 16 och 20 år har varje kommun skyldighet att hålla sig informerad om hur 
ungdomarna är sysselsatta. Regleringen kallas för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar och syftet 
är att förebygga att unga människor hamnar utanför både arbete och studier 

Tyvärr saknas fungerande rutiner i många kommuner för att hantera detta svek mot barnen. I media har vi 
t ex läst att i Mjölby kommun saknas 5 barn efter sommarlovet, och fortfarande den 5 september, alltså 
två veckor in på terminen, har ingen orosanmälan gjorts till socialtjänsten.  
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Liberalerna i Karlshamn 0761-65 69 61 liberalerna.karlshamn@liberalerna.se  
 

455702.DOCX
Sidan 2 av 2

Med anledning av ovanstående vill jag att Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar på följande 
frågor: 
 

1. Hur ser det ut i Karlshamn? Har några barn saknats vid skolstarten de senaste åren? 
2. Vilka rutiner finns för att motverka att barn förs bort mot sin vilja? 
3. Vilka rutiner finns inom skolan om/när ett barn saknas?  

 
 
 
 
Karlshamn 2019-10-18 
 
Bodil Frigren Ericsson, L
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-09-26 Dnr: 2019/1820 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Inkomna motioner oktober 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Tre motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om alkoholfri representation – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
Motion om införande av skärmförbud i kommunens bad – Görgen Lennarthsson (SD) 
Motion om buffrat dagvatten – Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och 
Tor Billing (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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!

VIP-gäster, sprit och politikerbehag prioriteras framför äldrevård och skola  

Under rådande miljonunderskott, med besparingar på äldrevård, där elever med svå-
righeter förlorar stödpersonal, där äldre inte kan få permanenta platser på boenden – 
så bjuder kommunalrådet på storfest med alkohol. Idrottsprofiler, företagare och poli-
tiker verkar behöva tillgång till fri bar för att kunna nätverka enligt kommunalråden P-
O Mattsson och Magnus Gärdebring. Försvaret när det kritiseras? ”Det är inte stark-
sprit det bjuds på.”, och helt utan skam: ”Vi fortsätter som vi alltid har gjort.” och "Det 
är en löjlig kritik." 
 
För att samverka och nätverka krävs för det första inte alkohol, det är tvärtom högst 
diskutabelt att över huvud taget blanda in alkohol i professionella sammanhang – inte 
minst när det är förtroendevalda det handlar om. För det andra är det skattemedel 
som betalar den här bjudspriten. Den skatt som vi alla betalar för att bidra till det väl-
färdssamhälle som innebär trygghet i att få den vård och utbildning och stöd vi blir 
lovade. Den skatt som vi förväntar oss ska nå till de som behöver det mest; de medel 
som ska gå till hemsjukvården våra föräldrar behöver och till utbildning av våra barn. 
 
Att försvara nedskärningar går inte när man samtidigt stoltserar med fri bar på ming-
elfester. Det är inte imponerande – det är pinsamt. En kommun med budgetunder-
skott kan omöjligt känna stolthet över att ha kommunalråd som lägger sexsiffrigt på 
en mingelfest. Gästerna kan själva betala för alkoholhaltiga drycker om de nu själva 
vill förse sig med droger. Det ska inte gå ut över hemtjänstens undersköterskor.  
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn föreslår:  
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck  
under fester finansierade av skattemedel.  

Björn T Nurhadi (SD)
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Motion om att införa skärmförbud på kommunens bad 

I kommunens ordningsstadgar står att läsa att ”filmning och fotografering utan tillstånd är 
förbjudet”. Detta tycker Sverigedemokraterna är bra – men långt ifrån tillräckligt. 

För att få bada själv ska man vara minst 12 år och simkunnig. Barn under 12 år, och besö-
kare som inte kan simma, badar endast i simkunnig vuxens sällskap. 
Barn under 12 år som inte kan simma får inte lämnas utan tillsyn. Medföljande vuxen (över 
18 år) ansvarar alltid för barnets säkerhet. 

Omkring 1 500 barn får varje år uppsöka akuten efter olyckor i badhus och vattenland, och 
var tionde dödsolycka bland badande barn sker i äventyrsbad. 

Att många föräldrar, eller medföljande vuxen, brister i uppsikten över det badande barnet 
är alltså ett stort och vedertaget problem. Sverigedemokraterna vill införa ett förbud av 
användning av mobiltelefoner och läsplattor i kommunens bad. 

Orsaken till att vi vill införa detta skärmförbud är främst för säkerheten; barn drunknar 
fort och tyst. Det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet så kan det värsta hunnit 
hända. Men förbudet minskar också risken att badens besökare blir fotograferade eller fil-
made mot sin vilja.  

Vi sverigedemokrater är inte ensamma om att vilja införa detta. Det har redan införts 
skärmförbud på badhus i flertalet kommuner  – och Svenska Livräddningssällskapet har gått 
ut med att fler borde ta efter.  

Sverigedemokraterna Karlshamn föreslår fullmäktige: 
Att Karlshamns kommun inför och efterföljer att det inte ska vara tillåtet att använda mo-
bil eller pekplatta (padda) på kommunens bad. 

Görgen Lennarthsson
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!   2019-09-26

Motion om buffrat dagvatten 

Dricks-/kranvatten används idag även för bevattning av trädgård och liknande, samtidigt 
som regnvatten leds direkt till kommunens VA-system. Vi kan såklart inte ta till vara på allt 
regnvatten – men vi kan ta till vara på en betydande del. Genom att placera en buffert-
tank (förslagsvis 3 kubik) mellan hus och VA-system kan regnvatten samlas upp och använ-
das till bevattning och dylikt. På så sätt sparar kommunen kostnad för framställande av 
dricksvatten som används för andra ändamål – samtidigt som det blir besparingar på dag-
vattenhantering.  

Vid beviljat bygglov av lämplig fastighet kan systemet villkoras, med avdrag för dagvatten-
kostnad upp till investerat belopp; samtidigt som kostnad för levererat kranvatten minskar 
hos densamme konsumenten. Samma avdragsvillkor bör gälla befintliga hus på frivillig ba-
sis. 

Detta system buffrar regnvatten och motverkar överbelastning av VA-system vid häftiga 
regn och ger husägare möjlighet att vattna vid vattenbrist genom att endast använda buff-
rat vatten.  

Åtgången av kommunens kranvatten minskar och bidrar till att säkerställa tillgången av 
friskt kranvatten vid låg grundvattennivå.  

Ovan nämnda ger en positiv miljöpåverkan där det verkligen är av betydelse och vore en 
del i att få Karlshamn att sticka ut som en modern, miljöfrämjande och medborgarvänlig 
kommun.  

Sverigedemokraterna Karlshamn föreslår Kommunfullmäktige: 

Att kommunstyrelsen utreder möjligheter enligt motionens intentioner på vad som skulle 
vara lämpliga storlekar på tank och hur systemet skulle kunna fungera 

Att Karlshamns kommun inför avdragsvillkor för befintliga fastigheter på frivillig basis en-
ligt motionens intentioner. 

Görgen Lennarthsson (SD)  Håkan Abramsson (SD)                 Tor Billing (SD) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna rapporten.   
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 avser beslut om kontaktperson enligt SoL  
3 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL 
1 avser permanent bostad enligt SoL 
2 avser annat bistånd enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-09-30 Dnr: 2019/334 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Nämnden för arbete och välfärd 2019-10-17 143 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  

 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna rapporten.   
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut 
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med 
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, 
kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 avser beslut om kontaktperson enligt SoL  
3 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL 
1 avser permanent bostad enligt SoL 
2 avser annat bistånd enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
 
 
 
 
Lena Mattsson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2019 fanns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorer  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-09-30 Dnr: 2019/162 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Omsorgsförvaltningen ∙ Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Omsorgsnämnden 2019-10-16 141 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna rapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2019 fanns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen  
 
 
 
 
Lena Mattsson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-10-17 Dnr: 2018/3817 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom 
och skola - Sofi Rådén (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att entlediga Sofi Rådén, tidigare Wennerberg, (MP) från uppdraget som ersättare i 
nämnden för barn, ungdom och skola.  
 
Sammanfattning 
 
Sofi Rådén (MP) har i e-post 2019-10-11 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 
E-post från Sofi Rådén (MP) 2019-10-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Karlshamn - 
Liz Wennerberg (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Liz Wennerbergs (MP) avsägelse från uppdraget som huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Liz Wennerberg (MP) har i e-post 2019-10-10 begärt att få bli entledigad från uppdraget 
som huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
E-post från Liz Wennerberg (MP) 2019-10-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Matrikeln 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Sofi 
Rådén tidigare Wennerberg (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Sofi Rådéns (MP) – tidigare Wennerberg – avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran 
om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2019-10-21 begär Sofi Rådén (MP) att få bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om entledigande 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör

358



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-10-17 Dnr: 2019/786 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  

 
 

Handlingar för kännedom oktober 2019 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 

Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2019-09-12 – 2019-10-16 
 
 
Ärendenr § Datum Ärende 

    

2013/2900  33/19 2019-10-07 Beslut om att inte pröva kommunens beslut  
om antagande av detaljplan för Asarum 
40:194 m.fl. 

 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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