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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2020-06-15  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 

utgifter 
4.  Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
5.  Förlängning av bostadsprogrammets aktualitet 
6.  Upphävande av beslut avseende arbete med skärgårdsplanen 
7.  Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
8.  Taxa för sotning och brandskyddskontroll 
9.  Beslut om avgift för plats i tomtkö 
10.  Resultatrapport januari-april 2020 
11.  Ansökan om utökad borgensram 2020 Karlshamns Hamn AB 
12.  Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
13.  Redovisning av krisledningsnämndens beslut till kommunfullmäktige 
14.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde, kvartal 1 2020 
15.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 

verksamhetsområde, kvartal 1 2020 
16.  Komplettering av rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-

nämndens verksamhetsområde, kvartal 4 2019 
17.  Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Charlotta M Sjöqvist (M) 
18.  Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Marina Carlegrundh 

(KD) 
19.  Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Alice Abbas (MP) 
20.  Val av huvudman i Sparbanken i Karlshamn - Ted Olander (MP) 
21.  Handlingar för kännedom juni 2020 
22.  Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Herman Falk (M) 
23.  Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till revideringar av lokala ordningsföreskrifterna föreligger enligt beslutsunderlag 
med anledning av att tekniska nämnden 2019-01-01 ersatts av teknik- och 
fritidsnämnden. Justeringar i 9 § och 23 § samt efter 24 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
4.1 Lokala ordningsföreskrifter  
KF 2018-02-19 § 13
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till revideringar av lokala ordningsföreskrifterna föreligger enligt beslutsunderlag 
med anledning av att tekniska nämnden 2019-01-01 ersatts av teknik- och 
fritidsnämnden. Justeringar i 9 § och 23 § samt efter 24 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
4.1 Lokala ordningsföreskrifter  
KF 2018-02-19 § 13 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-03-27 Dnr: 2020/1145 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19 159 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 122 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till revideringar av lokala ordningsföreskrifterna föreligger enligt beslutsunderlag 
med anledning av att tekniska nämnden 2019-01-01 ersatts av teknik- och 
fritidsnämnden. Justeringar i 9 § och 23 § samt efter 24 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
4.1 Lokala ordningsföreskrifter  
KF 2018-02-19 § 13  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
 
 
Alice Risenfors 
Vik. kommunjurist
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2011-03-01 
Beslut: KF § 64, 2008-05-05 
Reviderad: KF § 9 2011-02-07, § 11 2013-02-04, § 102 2013-06-24, § 82 2015-06-17, § 5 2017-02-13, § 179  
2017-11-27, § x 2020-xx-xx

FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter

 
Lokala Ordningsföreskrifter  
 
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyn-
digande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ord-
ningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ord-
ningen i Karlshamns kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har även till syfte att hindra 
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.  

2 §  

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 
första stycket 1– 4 ordningslagen om inte annat anges.  
 
Bestämmelser om allmän försäljningsplats, torghandel och ambulerande försäljning finns i Lokala 
ordningsföreskrifter om torghandel. 

3 §  

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra 
stycket ordningslagen, följande anläggningar för lek, idrott, bad samt begravningsplatser, som inte 
är detaljplanelagda som allmänplatsmark jämställas med offentlig plats:  

 Allmänna kommunala friluftsbad med angränsande parkeringsplatser  

 Kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande 
parkeringsplatser  

 Kommunala småbåtshamnar med angränsande parkeringsplatser och båtuppläggningsplatser  
 

 Kommunala elljusspår  
 

 Kommunala lekplatser (på vilka lekredskap är uppställda)  
 

 Kyrkogårdar och begravningsplatser. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter

 

 

2 

 
4 § 
 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 5, 2 st, §§ 6-7, § 9, 1 st, § 10 samt §§ 17-
18 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Lastning av varor m.m. 

5 §  

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill el-
ler dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras eller störs eller fara för 
annan uppstår. Uppläggning av gods på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten.  
 
Störande buller 
 
6 § 
  
Arbete som orsakar störande buller för personer som vistas på offentlig plats, t ex stenkrossning, 
pålning, nitning och dylikt, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar och andra skrymmande föremål 

7 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett annat skrymmande föremål, som ska 
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern/föremålet med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Container/Föremål, som ställs upp på 
trafikerade platser, ska förses med reflekterande ytor i alla hörn.  

Avstängningsventiler, däxlar och lock för vatten, brandposter och avloppsbrunnar samt kabelskåp, 
får under inga omständigheter blockeras. 
För uppställning av container/föremål krävs tillstånd av polismyndigheten. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 

8 § 

Markiser, flaggor, skyltar och liknande utskjutande föremål får inte sättas upp så, att de skjuter ut 
över gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Den 
högre höjden gäller även över gångbanan den metern som är närmast körbanan. 

Reklamskyltar/vippskyltar får inte placeras på sådant sätt att de utgör hinder eller säkerhetsrisk för 
synskadade, andra funktionsnedsatta eller annan. Polistillstånd krävs för placering av 
reklamskylt/vippskylt på offentlig plats. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter

 

 

3 

 
Affischering, reklam m.m.  

9 §  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp på 
husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Att använda träd för 
ändamålet är helt förbjudet. 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte heller enligt föreskrif-
terna för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidka-
rens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Affärsinnehavare utmed gångfartsområde och gågata har rätt att disponera ett område av 1,5 meters 
bredd från butiksfasaden för visning av exempel på butikens varusortiment, dock inte livsmedel. 
Tillstånd lämnas av tekniska nämnden teknik- och fritidsnämnden. 

Varorna ska ställas upp så att de kan lokaliseras av synskadade (ex sarg) och passeras av 
varutransporter. 
 
Högtalarutsändning 

10 §  
 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, 
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
Förtäring av alkohol 

11 §  
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom ett 
område begränsat av Erik Dahlbergsvägen – Hamngatan – utmed södra stranden mellan Näsviken 
och Östra hamnpiren – Östra kajen – Hinsebron – Prinsgatan till bron över Mieån vid 
Bryggeritomten – Mieån till Teaterparken och Mieparken – Matrosgatan till Båtsmansgatan – 
Båtsmansgatan – Kaptensgatan till Erik Dahlbergsvägen enligt kartbilaga. 

Förtäring av nämnda drycker får inte heller ske på följande platser: 

 Kyrkogårdar och begravningsplatser 

 Idrottsplatser  

 Kommunala skol- och förskolegårdar  

 Kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda) 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter

 

 

4 

 

   Camping 

12§  

Camping från tält, husvagn, husbil eller liknande får inte ske på offentlig plats om inte särskilda 
ställplatser finns uppmärkta eller tillstånd inhämtats från kommunen (kommunstyrelsen). 
 
Badförbud 

13 §                                                                                                                                                                 

Bad är förbjudet inom hamnområdet Karlshamns innerhamn, Östra kajen och i Mieån, sträckan 
mellan Wienerbron och i höjd med bron över Mieån vid Stadsportsgatan och i närheten av i havet 
markerade kablar. 

Hundar 

14 §  
 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast till-
fälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktions-
nedsatt person eller för hund i offentlig tjänst. I övrigt erinras om hundägarens strikta ansvar för sin 
hund enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

15 §  

Hundar ska hållas kopplade på/i: 

 allmän försäljningsplats medan torghandel pågår 

 till skol- och förskolegårdar angränsande parkeringar 

 kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande 
parkeringsplatser  

 kommunala elljusspår  

 parkanläggningar  

 kyrkogårdar och begravningsplatser 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefon-
nummer. 

         
         Hundar får inte vistas på: 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter

 

 

5 

 allmänna kommunala friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad 
 

 kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda) 
  

 skol- och förskolegårdar 
 

16 §  
 
Inom detaljplanelagda områden och inom i § 3 ovan nämnda områden ska föroreningar av hund och 
häst plockas upp. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

          17 §  
 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 22.00 till 
därpå följande dag klockan 01.00. Då gäller de generella reglerna i 3 kap 7 § ordningslagen, som 
säger att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom.  
 
Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får inte användas på Stortorget i Karlshamn. 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen mm 

18 §  

Utan tillstånd av polismyndigheten får sprängning och skjutning med eldvapen inte ske inom 
detaljplanelagda områden samt inom i § 3 ovan nämnda områden.  

19 §  
 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbåge, slangbella och blåsrör får inte användas på offent-
lig plats samt inom i § 3 ovan nämnda områden. 
 
Ridning och cykling 

20 §  

Ridning får inte ske i kommunala motionsspår. 

Ridning får inte ske på gång- och cykelvägar, med undantag av sträckan Janneberg – Svängsta. 
 

Cykling på motionsspår som är anlagda av kommunen är förbjuden. Undantag ska framgå av 
skyltning. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Lokala ordningsföreskrifter

 

 

6 

Växtlighet och staket 

21 § 

Fastighetsägare ska se till att brevlådor, staket, grindar, sopställ eller växtlighet på tomten inte 
hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller i annat fall utgör hinder för renhållning av 
gata, gångbana eller annan offentlig plats. Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på 
tomten inte skymmer gatubelysning och/eller trafikskyltning. 

Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter 
över körbana. 

På tomt, med utfart mot gata, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivå på en sträcka av 
2,5 meter på vardera sidan om utfarten.  
 
På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivån från 
hörnet och 10 meter åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.  
 
Adressnummerskyltar 
 
22 § 
 
Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. 
Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats vid fastighetens ingång eller infart och vara synlig på 
den offentliga plats adressnumret avser. 
 
Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad skaffa, sätta upp och underhålla sin 
adressnummerskylt. 
 
Avgift för att använda offentlig plats 

23 §  
 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kom-
munen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Ansvaret 
för upplåtelse av allmän platsmark, åligger tekniska nämnden teknik- och fritidsnämnden. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

24 §  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–7 §§, 8 § första stycket, 9-13              
§§  samt 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
_______ 

Kommunfullmäktige uppdrar åt byggnadsnämnden att vara tillsynsmyndighet gentemot kommunen 
och fastighetsägare enligt 21-22 §, samt åt tekniska nämnden teknik- och fritidsnämnden enligt 23 
§.
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 1 av 7 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00–19:35, ajournering kl 17:55–18:15  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson 1:e vice ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Kerstin Gustafson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Inger Löfblom Sjöberg Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Per Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander, t.o.m. § 15 Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 

13



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 2 av 7 

 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Fredrik Nilsson (S)  Suzanne Svensson (S)  
Siri Näslund (S)  Sara Sakhnini (S)  
Anna Arlid (M)  Marco Paulsson (M)  
Britt Kilsäter (M)  Emanuel Norén (M)  
Lars Hasselgren (M)  Carl-Eric Birgersson (M)  
Ingrid Ågård (MP)  Johanna Karlsson (MP)  
Liz Wennerberg (MP) §§ 16–27   Per Atmander (MP)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Katrin Johansson(S) 
Patrik Engström (S) 
Kerstin Linde (S) 
Roland Ohlsson (S) 
Torgny Lindqvist (S) 
Barbro Olsson (S) 
Lena Häggblad (C) 
Markus Lindberg (C) 
Karin Johansson (V) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Leila Rudelius, kommunikatör  
Matthias Wijk, näringslivschef §§ 1–5   

Utses att justera: Lena Sandgren och Mona Wettergren  

Paragrafer: §§ 1–27   

Justeringsdatum:  2018-02-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Lena Sandgren Mona Wettergren 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 3 av 7 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2018-02-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-02-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-03-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-02-19 

sid 4 av 7 

 

 
§ 13 Politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 2018/324 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att från 2019-01-01 styrs den kommunala verksamheten genom följande 
nämndsorganisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för barn, ungdom och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 

 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över arbetsordningen för styrelse och nämnder 
samt reglementen och delegationsordningar 
 
att kommunfullmäktige inför 2019-01-01 ska utse en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande i varje nämnd, dock ej i överförmyndarnämnden där endast 
ordförande och en vice ordförande ska utses 
 
att ordförande och förste vice ordförande utses från majoriteten och att andre vice 
ordförande utses från oppositionen, med undantag av revisionen där omvänd ordning 
gäller 
 
att arvodeskommittén uppdras att se över ersättningarna till förtroendevalda med syfte att 
till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018 kunna besluta om nya regler och 
förmåner för förtroendevalda 
 
att inrättande av arbetsutskott i nämnd eller styrelse ska godkännas av 
kommunfullmäktige 
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att den särskilda oppositionsersättning som utbetalats till oppositionspartierna upphör 
från 2019-01-01 
 
att partistödet beräknas så att från 2019-01-01 får varje parti i kommunfullmäktige ett 
grundbidrag på 100 % av prisbasbeloppet samt att partierna även får 50 % av 
prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, med 
ledning av kommunfullmäktiges ordförande, har utarbetat ett förslag till ny politisk 
organisation att gälla från 2019-01-01. 
 
Förslaget till ny politisk organisation bygger på att i princip samtliga nämnder behåller sina 
uppgifter men att vissa uppgifter som tekniska nämnden har flyttas till kommunstyrelsen. 
Det blir tydligare att nämndernas uppgifter är att driva de sakfrågor som nämnden 
ansvarar för. Lokaler, anläggningsskötsel, intern service m.m. ska nämnderna inte arbeta 
med. Nämnderna ska servas med de anläggningar som nämnderna anser sig behövas för att 
kunna bedriva den verksamhet de har fått som uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Uppgifterna blir därmed tydligare. Nämnderna ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och serva kommuninnevånarna. Kommunstyrelsen ska tillse att lokaler, 
anläggningar, service, m.m. finns och fungerar för att nämnderna ska kunna bedriva sin 
verksamhet. 
 
Från 2019-01-01 föreslås följande nämnder att finnas i Karlshamns kommuns organisation 
 

 Kommunstyrelsen  
o 15 ledamöter och 15 ersättare 

 Byggnadsnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Teknik- och fritidsnämnden 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Nämnden för barn, ungdom och skola 
o 11 ledamöter och 11 ersättare 

 Gymnasienämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Kulturnämnden 
o 9 ledamöter och 9 ersättare 

 Omsorgsnämnden 
o 11 ledamöter och  11 ersättare 

 Nämnden för arbete och välfärd 
o 7 ledamöter och 7 ersättare 

 Valnämnden 
o 5 ledamöter och 5 ersättare 

 Överförmyndarnämnden 
o 3 ledamöter och 3 ersättare 
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 Revisionen 
o 7 revisorer 

 
När nämndsorganisationen är beslutad får kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
arbetsordningen för styrelse och nämnder samt reglementen och delegationsordningar. 
 
Inför innevarande mandatperiod utsåg kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande i respektive nämnd. Personerna som valdes som ordförande och vice 
ordförande representerade enbart majoriteten i kommunfullmäktige. Under 
mandatperioden har det även funnits en begränsning för nämnderna att utse arbetsutskott 
med avsikt att den politiska diskussionen ska föras i nämnderna och att samtliga ledamöter 
och ersättare i nämnderna ska ha samma förutsättning vid beslutsfattandet. 
 
För att förbättra den politiska demokratiprocessen föreslås att det i varje nämnd ska finnas 
en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande och 
förste vice ordförande utses från majoriteten och andre vice ordförande utses från 
oppositionen. 
 
Inför innevarande mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att oppositionspartierna 
skulle få en särskild ersättning för att kunna förbättra sitt oppositionsarbete. Beloppet som 
oppositionspartierna delar på är ca 240 000 kr. Dessa pengar fördelas utifrån antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare som partiet har i kommunfullmäktige. Partiet 
bestämmer vem eller vilka som ska få ersättningen samt hur oppositionsarbetet ska 
bedrivas. 
 
I samband med att uppdraget andre vice ordförande återinförs föreslås även att den 
särskilda ersättningen till oppositionspartierna tas bort samt att partistödet förändras 
samt att ersättningen till politiska samordnare och oppositionsråd kvarstår. 
 
Arvodena och övriga förmåner för förtroendevalda behöver ses över inför nästa 
mandatperiod. 
 
Med nuvarande system för partistöd utgår man från prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Formeln för beräkning är prisbasbeloppet x antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Summan delas med 2. Utav detta belopp går 25 % till ett så kallat 
grundstöd till att delas mellan de partierna som finns i kommunfullmäktige. Resterande 75 
% av summan fördelas mellan partierna baserat på hur många mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget till nytt system utgår även det från prisbasbeloppet . Varje parti i 
kommunfullmäktige får ett grundbelopp på 100 % av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är 
för närvarande 44 500 kr). Utöver detta föreslås partierna att få 50 % av prisbasbeloppet 
per mandat i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsgruppen för ny politisk organisations förslag, 2018-01-19 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar, med instämmande av Magnus Gärdebring (M), Jens 
Henningsson (V), och Tobias Folkesson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition och finner kommunfullmäktige beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Kommundirektören 
Partierna 
Arvodeskommittén 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 31 december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 1 juli 2020. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Bostadsförsörjningsprogram Karlshamns kommun 2012-2107
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 31 december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 1 juli 2020. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Bostadsförsörjningsprogram Karlshamns kommun 2012-2107
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-05-14 Dnr: 2018/105 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19 180 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 123 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Beslut om förlängning av bostadsprogrammets aktualitet 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 31 december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 1 juli 2020. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
Bostadsförsörjningsprogram Karlshamns kommun 2012-2107 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Planarkitekt Nanny Strand 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-05-14 Dnr: 2018/105 

 

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas  
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2020 och 
framåt.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram under 2018 och 2019. Samrådsförslaget var klart februari 
2020 och samråd genomfördes mellan 23 mars och 24 april 2020. Under samrådet har 
det kommit in synpunkter som kräver bearbetning av förslaget innan det kan antas.  
 
Regeringen gav 2017 en särskild utredare i uppdrag att lämna ett förslag på hur 
fördelning av bostadsförsörjningsansvaret ska kunna ske mellan stat och kommun. 
Utredningen publicerades 2018-06-05, Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 
2018:35), och föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunen att ta ett 
gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen. För att inte kommunens nya 
bostadsförsörjningsprogram ska bli utdaterad om en ny lag antas har samrådsförslaget 
omarbetats för att beakta nuvarande lagstiftning samt de förslag på ändringar som lagts 
fram. 
 
 
 
Nanny Strand 
Planarkitekt
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1. Sammanfattning 

Kommunen har planeringsansvaret för sin bostadsförsörjning, och skall skapa förutsättningar för 
att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunen skall också främja ändamålsenliga åtgärder så 
att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är inte enbart en fråga om 
nyproduktion utan också till stor del fokuserad på det befintliga bostadsbeståndet. Utbudet på 
bostadsmarknaden styrs av antalet bostäder som blir lediga för köp eller hyra. Det gäller både 
hyreslägenheter och boende i villor och bostadsrätter. Nyproduktion underlättar rörligheten i 
beståndet genom att ge upphov till byten av bostäder med flyttkedjor av varierande längd. 

Antalet äldre invånare beräknas öka och de kommer att bo kvar längre i sina hem med hjälp av 
hemtjänst och hemsjukvård och andra riktade serviceåtgärder. Åtgärder som har prioriterats syftar 
till att ge det ordinarie bostadsbeståndet en högre grad av tillgänglighet, både i och utanför huset. 

Då en kommun i regel inte bygger bostäder själv, ligger den viktigaste åtgärden för 
bostadsförsörjning på att stimulera och underlätta för byggande, ombyggnader och förtätning. En 
god framförhållning vad gäller markförsörjning och planarbete år en av de viktigaste åtgärderna. 
Bostadsproduktionen bör i första hand lokaliseras till områden där redan befintliga investeringar 
och serviceinrättningar utnyttjas. Det är också viktigt att kommunen har en god framförhållning vad 
avser infrastruktur till utpekade möjliga bostadstomter. 

Det enklaste och snabbaste sättet att få goda flyttkedjor som underlättar nyinflyttning är att 
fokusera på bra och funktionellt boende för de äldre åldersgrupperna så att dessa lämnar sina 
villor till försäljning. Det är inte nödvändigt att endast fokusera på de redan vedertagna 
boendeformerna för denna åldersgrupp utan även titta på andra alternativ i redan befintlig 
bebyggelse. 

Om kommunens målsättning om 33 000 invånare år 2017 och nyskapande av ca 100 bostäder per 
år fram till 2017 skall kunna förverkligas krävs det nytänkande och flexibilitet och dialog med 
berörda. 
Då bostadsmarknaden är mycket känslig för konjunktursvängningar, förändringar av boränta och 
oförutsedda yttre faktorer, bör bostadsförsörjningsprogrammet revideras årligen för att bibehålla 
sin aktualitet. 

2. Bakgrund 

I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000: 1383) fastställs att: 

"varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs" 

Boverket anger också att det är en strategisk viktig fråga för kommunerna att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen en gång för varje mandatperiod. 

Enligt kommunstyrelsens beslut§ 222/2009 har en bostadsenkät genomförts med särskilt fokus på 
äldre personer. Enkäten har därefter sänts ut till berörda tjänstemän inom kommunen för 
synpunkter. Inkomna synpunkter och enkäten i sig har föranlett ett beslut I kommunstyrelsen § 
62/2011 att ett bostadsförsörjningsprogram för Karlshamns kommun skall upprättas. 
Bostadsförsörjningsprogrammet baserar sig på ovan nämnda behovsenkät, undersökning/förstudie 
avseende Boendeplan för äldre, gällande styrdokument, Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät 
2012 samt diskussioner med berörda parter. 

Den senaste tiden har varit omvälvande i samhället med den globala finanskrisen och en snabb 
konjunkturnedgång. Bostadssektorn är påverkad och en stor osäkerhet råder om efterfrågan och 
vad som kan komma att produceras. 
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Möjligheterna att producera nya bostäder på marknadens villkor är starkt beroende av pris- och 
hyresnivå i det befintliga beståndet. Hushållens betalningsvilja, den ekonomiska efterfrågan, är 
endast något högre för nyproduktion än för en bostad på den befintliga marknaden. Om skillnaden 
är för stor väljer man hellre att bo i en begagnad lägenhet. 

3.Syfte 

Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till översiktsplanen. Programmet är bl.a. 
underlag för prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara 
bostadsutbyggnaden enligt översiktsplanens utbyggnadsförslag av bostäder. Intentionerna i 
bostadsförsörjningsprogrammet har en klar koppling till kommunens Vision och andra 
styrdokument. 

Syftet med programmet är: 
• att ange inriktning och mål för framtida byggande och bostadsplanering baserat på vad 

människor efterfrågar 
• att utgöra en gemensam planeringsförutsättning 
• att vara en hjälp för strategisk planering och markförvärv 
• att vara ett instrument för att förverkliga kommunens Vision 2017 samt att genomföra 

intentionerna i Gemensam plattform för Karlshamns kommun ( överenskommelse i 
samverkan mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
för mandatperioden 2011-2014) 

3.1. Vision 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från kommunens Vision 2017 som det övergripande 
styrdokumentet. I Visionen framgår följande vad avser bostäder och boende: 

"Bostadsmarknaden är i balans med en rörlighet i efterfrågan och med möjligheter till ökad 
inflyttning. Det finns både lägenheter och tomter för olika behov som stämmer med 
efterfrågan. De äldre planerar med valfrihet sitt boende vilket ökat den sociala 
gemenskapen. Under visionsperioden uppförs ca 1000 nya bostäder i tätorterna, på 
landsbygden och i kustremsan. De ungas och de äldres boendebehov ska särskilt beaktas. 
Genom en medveten och sektorsövergripande politik har möjligheter och önskemål om att 
bo på den tätortsnära landsbygden ökat och flera barnfamiljer bor nu i attraktiva 
landsbygdslägen." 

I Visionen anges ett antal kärnområden (Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, 
Utbildning samt Arbete och integration). Därutöver pekar man på ett antal Utvecklingsområden 
där Attraktivt Boende är ett av dessa. 

"Kommunen ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med 
ett bra boende, arbete och studier. Bostadsmarknaden ska erbjuda möjligheter till ökad 
inflyttning. Det ska finnas lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende 
som stämmer väl överens med efterfrågan. Inom 10 år ska ca 1000 nya bostäder uppföras. 
I befintlig bebyggelse på landsbygden och i kustremsan ska förtätningar ske." 

3.2. Plattformen 
I dokumentet "Gemensam plattform för Karlshamns kommun - Överenskommelse i samverkan 
mellan Socialdemokraterna - Folkpartiet - Centerpartiet - Kristdemokraterna" kan man läsa 
följande 

"Karlshamn ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med 
ett bra boende, arbete och studier. En av förutsättningarna för en positiv utveckling i 
kommunen är tillgången på centrumnära bostäder. För att ytterligare skapa bra 
tillväxtförutsättningar för hela kommunen behövs nya spännande bostäder. Eftersom 
efterfrågan på bostäder är störst kring centralorterna, kommer vi i första hand att söka efter 
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möjligheter att bygga där. Med en attraktiv och målmedveten satsning ska Karlshamns nya 
mark- och bostadsområden marknadsföras. 
För att säkerställa det framtida bostadsbyggandet i kommunen behövs en långsiktig 
planering och genomförandeplan. Tillsammans med programmet för boende för äldre, ska 
ett flerårigt bostadsförsörjningsprogram tas fram. " 

Vidare i samma dokument anges: 

"Det program som fastlagts av kommunfullmäktige kring byggande av bostäder för äldre, 
och särskilda boenden, kommer att uppgraderas under 2011 och vara utgångspunkt och 
målsättning för detta byggande. Detta innebär att fler bostäder för äldre och fler särskilda 
boenden byggs på nära avstånd till kommunal och kommersiell service och till olika 
kommundelscentra ." 

"Vi känner det också angeläget att medverka till att nya grepp och flexibla lösningar prövas 
i strävan efter att bo till rätt pris. Bra och prisvärda ungdomsbostäder är också 
målsättningar när vi tar fram nya bostäder. " 

Intentionerna i dessa ovan nämnda och beskrivna styrdokument har varit ledande och styrande i 
arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet. 

4. Underlag 

Att undersöka efterfrågan, och framförallt framtida efterfrågan, är komplicerat. Det är svårt att få en 
helhetsbild av alla de individuella preferenser som styr var människor väljer att bo. Det är också 
svårt att förutse framtida attitydförändringar och trender som kan komma att påverka utvecklingen 
på bostadsmarknaden. Konjunkturen och de ekonomiska förutsättningarna är också styrande för 
människors val av boende. 
Som underlag för bostadsförsörjningsprogrammet har i detta kapitel beskrivna dokument samt 
sammanfattningar av de diskussioner som har förts i respektive kommundel används för att skapa 
ett program som balanserar efterfrågan med tillgängliga markresurser 

4.1. Boende för äldre 
Utifrån undersökningen har en sammanställning tagits fram 'Bostadssituation för 
seniorer i Karlshamns kommun '. Denna kompletterande analys bygger på 
bostadssituationen för hushåll med minst en person 50 år eller äldre. 
Utifrån befolkningsprognoser som fanns tillgängliga våren 2010 skulle antalet hushåll 
med en eller flera medlemmar 50 år eller äldre ha ökat marginellt under 2010 fram till 
31 december 2013. Ökningen förutspås bli knappt 150 hushåll och fram till och med 
2019 en ökning på cirka 500 hushåll. 
Huvuddelen av ökningen av antalet hushåll återfinns i den äldsta åldersgruppen, alltså i 
de hushåll där minst en medlem är 70-79 år. 

4.1.1 Trygghetsbostäder 
Sedan 2006 finns en ny boendeform för äldre att tillgå, trygghetsbostäder. Bostäderna 
upplåts med hyresrätt och i anslutning till trygghetsbostaden ska en gemensamhetslokal 
med yta för gemensamma måltider finnas . Där ska finnas en värd/värdinna som 
ansvarar för att hålla daglig kontakt med hyresgästerna, skapa gemenskap och socialt 
innehåll i vardagen . Målgruppen för dessa bostäder skall vara personer över 70 år som 
är i behov av trygghet och sociala kontakter men som inte behöver bo i särskilt boende. 
Under 201 0 har 32 lägenheter tillskapats på Matrosgatan och tre på Eklunden i 
Hällaryd. För dessa båda boenden har förutsättningarna varit fördelaktiga (närhet till 
gemensamhetslokaler och dylikt). Möjligheten att tillskapa ytterligare trygghetsbostäder 
är stark beroende på att dessa förutsättningar finns . Bryggeritomtens etapp tre innehåller 
12 - 15 nya trygghetsbostäder men är beroende på att ekonomiska förutsättningar kan 
erhållas. Trycket från bostadssökande är stort på dessa lägenheter. I januari 2011 , finns 
det cirka 400 personer i kö till detta trygghetsboende. Av dessa 400 personer är cirka 80 
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personer inte bosatta i kommunen. 

4.1.2 Seniorbostäder 
Det finns idag ingen bestämd definition av begreppet seniorbostad. Varje hyresvärd 
bestämmer själv om de tycker en viss lägenhet är lämplig för boende över 55 år. Därför 
är det viktigt att alltid läsa noga i lägenhetsbeskrivningen om vad som ingår i 
lägenheten. En riktlinje många hyresvärdar jobbar efter är att en seniorbostad ska vara 
tillgänglig: 
- Ha tillgång till hiss, eller befinna sig på markplan 
- Ha inga eller låga trösklar 
- Ha ett rymligt badrum 
Sedan år 2000 har ett antal seniorbostäder tillskapats i Karlshamn. 
Bostadsrättsföreningarna Hinseblick och Garvaregården är de enda som har de 
faciliteter som anses erforderliga. Några nya är inte planerade. Däremot byggs idag de 
nya bostäderna med en utformning som motsvarar seniorbostädernas. Det som saknas är 
de gemensamma delarna och den sociala samhörigheten. 

4.1.3 Parboende 
Sedan 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor 
eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma 
boende om de begär det. Med boende ska avses "samma rum, lägenhet eller särskilda 
boende". 
Omsorgsnämnden i Karlshamn menar att både den uttalade viljeinriktningen och den 
verkställighet som möjliggjort för makar att bo tillsammans, samt den planering som 
föreslås i framtida om- och nybyggnad, säkerställer makar/pars önskemål om att få bo 
tillsammans om de inte längre kan bo kvar i den gemensamma bostaden. 

4.1.4 Särskilt boende 
Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där den boende ska kunna utveckla sina 
resurser och leva ett självständigt liv samtidigt som den enskilde vid alla tider på dygnet ska erhålla 
de tjänster och få det stöd som han/hon behöver för att klara sin tillvaro och känna sig trygg 
(service, sysselsättning, omvårdnad och tillsyn dygnet runt). 
I det särskilda boendet finns tillgång till personal som kan bedöma när det finns behov av social 
eller medicinsk vård och personer som kan svara för att sådan vård ges. Särskilt boende hyrs på 
samma sätt som andra bostäder, med vanligt hyreskontrakt och kan berättiga till bostadsbidrag. 
Lägenheten består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Den enskilde 
får själv möblera sin lägenhet, ofta med undantag av sängen. 

4.1.5 Seniorboenden 
Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 
januari 2011 innebär att kommunen inte kan kräva av sitt bostadsbolag att det vidtar 
åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. Att bygga och driva trygghetsbostäder där 
gemensamhetslokaler och värd/värdinna ingår som service, kostar pengar - vilket inte 
alltid kan försvaras inför andra hyresgäster. Därför planerar Karlshamnsbostäder att 
satsa på fullt tillgänglighetsanpassade bostäder. 
Dessa kan företrädesvis erbjudas till äldre personer. Det som skiljer denna boendeform 
från trygghetsbostäder är främst att här garanteras inte gemensamhetslokaler, det finns 
ingen värd/värdinna som ansvarar för att hålla daglig kontakt med hyresgästerna och det 
finns ingen absolut åldersgräns. 
Med en strategisk placering av Träffpunkterna kan Karlshamnsbostäder anordna trygga 
boenden i närheten av dessa. För en ytterligare nivå kan Karlshamnsbostäder, i likhet 
med Matrosgatan 18, tillskapa dessa boenden nära de särskilda boendena. 

I en förstudie - Boendeplan för äldre - som har tagits fram under hösten 2011, kartläggs behovet 
av framtida boende för äldre. Resultaten av förstudien sammanfattas här nedan. 
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• Bedömningen som gjordes 2006, att det till år 2017 behövs ytterligare 35-50 särskilda 
boenden/trygghetsboenden/seniorboenden är bekräftad 

• För att begränsa behovet av särskilda boenden, och därmed omfattande kostnader, är det 
nödvändigt med fortsatta insatser som kompletterar den enskildes förmåga att leva ett 
värdigt liv. Boendemiljön måste fungera när ohälsan tilltar och beroendet av stöd från 
anhöriga eller personal i vård- och omsorgsarbete ökar. Den övervägande delen av de 
äldre kommer fortsättningsvis att bo kvar i det egna hemmet. 
Omsorgsnämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att prioritera insatserna som 
påverkar inom detta område såsom lättillgängliga träffpunkter, anhörighetsstöd , fixartjänster 
av olika slag , ändamålsenlig hemtjänst, bostadsanpassning samt förenklad 
biståndshandläggning . Därför är det av allra största vikt att det finns en helhetssyn på 
möjligheten att bo kvar i egen bostad genom att samhället bidrar till att tillhandahålla hög 
tillgänglighet, goda kommunikationer, god service och möjlighet till gemenskap. 

• Östralycke byggs om och till så att ett tillskott på 36 boenden skapas samtidigt som 
arbetsmiljön och brandsäkerheten förbättras . 
Om- och tillbyggnaden på Östralycke ska kunna ske i etapper 

• Karlshamnsbostäder kommer för sin del att utveckla boendekoncept som möjliggör för 
äldre att bo kvar i sin egen bostad, helt tillgänglighetsanpassade bostäder 

Karlshamns kommuns befolkningsutveckling för åren 2010 samt för 2020 för åldersgruppen 
80 år och äldre ser ut som följer: 
Ar 2010: 2021 personer 
Ar 2020: 2357 personer 
Åldersgruppen 80 år och äldre kommer enligt statistiken att öka med 336 personer 
under åren 2010 - 2020. Vid en mycket förenklad uträkning kan man säga att Karlshamns 
kommun har idag 327 särskilda boenden vilket motsvarar 16 % av 2021. Vid en generalisering 
kan man anta att det år 2020 krävs minst 377 särskilda boenden, det vill säga en ökning på 
-50 boenden. 

4.2. Framtidens boende 
Framtidens boende i Karlshamn måste basera sig på en framtidstro och en tro på kommunens 
utveckling och folkökning . Om man studerar befolkningsprognoserna och kombinerar detta med de 
undersökningar/enkäter som har genomförts skulle Karlshamns kommun inte ha något större 
behov av nybyggnation. Men om man lägger till ytterligare aspekter så som den demografiska 
förändringen samt önskemål/krav på framtida boende hos kommuninvånarna samt de 
omvärldsfaktorer som kan påverka i positiv riktning , skulle en nybyggnation motsvarande ca 100 
boende/per år vara önskvärt. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år. 
Enkätens resultat presenterades i slutrapporten "Framtidens boende i Karlshamn". Ur 
slutrapporten drags även fram en separat rapport för att särskilt belysa bostadssituationen för 
seniorer i Karlshamn (hushåll med minst en person 50 år eller äldre). 
Sammanfattande resultat av undersökningen redovisas under kapitel 6"Behov och efterfrågan" 

4.2.1 Faktorer som kan påverka bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet påverkas av många omvärldsfaktorer som konjunktur, räntor, bankernas 
kreditgivning , demografi , kundernas köpkraft och byggherrens förmåga att hantera situationen på 
ett bra sätt. 
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Bankernas lånetak som sattes 2010 till 85 procent av fastighetens marknadsvärde har - enligt bl.a . 
Boverkets analyser - haft en hämmande verkan på nybyggnation av enfamiljshus. Bolånetaket 
påverkar också skiften av befintliga villor/parhus och bostadsrätter. 

Till detta har de senaste 2 årens finansinstabilitet på marknaden samt Riksbankens 
ränteprognoser gjort att bostadsbyggandet kan komma att ske i en långsammare takt än det 
önskvärda. 

Köpkraften hos presumtiva köpare av villor eller bostadsrätter har minskat och också 
betalningsviljan/förmågan att betala allt för höga hyror. Då produktionskostnaden för nybyggda 
flerbostadshus/hyreslägenheter är hög, genererar det en hyresnivå som ligger på ca 1 300 kr/kvm 
viket ger en hyra på drygt 7 500 kr/månad för en lägenhet på 70 kvm. Kommuninvånarnas 
betalningsvilja skiljer sig dels beroende på ort och dels beroende på åldersgrupp och 
familjestruktur, men betalningsviljan/förmågan i genomsnitt i kommunen är 6 250 kr/ månad. 

Planprocessen kan ofta bli en långvarig process, i synnerhet om planerna överklagas. Att hantera 
överklaganden medför vanligtvis en försening om ett till två år. Denna försening betraktas inte som 
en normal del i processen och räknas inte in i projektets tidsplan från början, men är ändå oftast 
förväntad. Denna typ av hinder går knappast att undvika, men andelen överklaganden kan 
minskas något genom att i ett tidigt skede minimera faktorer som kan komma att bli överklagade. 
Från byggherrens sida kan detta handla om att tillsammans med kommunen säkerställa 
planinnehållet i största möjliga mån, så att det lever upp till samhällskraven. 
En demokratisk förankring av planarbetet - redan i inledningsstadiet - genom tex dialogmöten på 
den berörda orten och lyhördhet i samband med detta kan vara ett sätt att dels öka 
medborgarinflytanden och dels minska antalet överklaganden. 

Den försening som överklaganden för med sig möjligtvis skulle kunna minskas genom en 
effektivare handläggning hos de instanser som behandlar ärendet. Först och främst krävs att 
kommunen gör ett bra planarbete för att undvika att detaljplanen behöver omarbetas i ett senare 
skede och på så sätt 
förlänga processen. 

4.2.1.2 Faktorer som påverkar i Karlshamn 

Regionen 

Regionförstoringen som innebär att Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län kommer att bilda 
en storregion Sydsverige 2019 ger Karlshamn en annan regional placering än nuvarande. Med 
förbättrade kommunikationer inom den nya regionen kan en Karlshamns strategiska placering få 
en större attraktivitet som boendeort. Men om möjligheten kan utnyttjas beror på vår vilja att vara 
förutseende och ha god framförhållning på bostadsbyggnationen. 

Lund ESS MAX IV 

Under 2009 stod det klart att två världsledande forskningsanläggningar, European Spallation 
Source (ESS) och MAX IV, kommer att byggas i Lund inom de närmaste tio åren. ESS är ett 
planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. 

Det finns beräkningar och kalkyler som pekar effekten på bostadsmarknaden kan bli en ökad 
efterfrågan på cirka 500 bostäder per år i Skåne. Med tanke på den "överhettade" 
bostadsmarknaden i Malmö och Lund och arbetssättet (labb-tid i anläggningen och forskning 
därefter) i den nya anläggningen, kan Karlshamn vara ett alternativboende för de som efterfrågar 
boende som en följd av etableringen. Förväntningarna som skapas i kommunerna runt om och i 
nära anslutning till Lund kan ha en prishetsande effekt och markpriset kan komma att bli högt. 
Återigen kan Karlshamn - vid bra framförhållning - kunna erbjuda attraktiva och prisvärda tomter. 
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Försvaret 

2010 ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grund utbildning som genomfördes för 
första gången 2011. Efter den 1 juli 2010 ska ingen utbildas med plikt om inte försvars beredskapen 
kräver det. Det innebär att försvarsmakten kommer att rekrytera på frivillighetsbasis - man söker 
jobb inom försvaret som man söker andra jobb. Anställningen är på kontraktsbasis på mellan 4-8 
år. Försvaret vill dessutom komma ifrån kasernboendet. För Blekinges del innebär det ett 
rekryteringsbehov på 600-800 personer som efter sin kontraktstid kommer att lämna försvaret för 
jobb inom det civila samhället. Det kommer att behövas bostäder under tiden för grundutbildningen 
och därefter jobbtillfällen. Målgruppen för rekryteringen är åldersmässigt 18-45 år och den delen av 
de nyrekryterade har med stor sannolikhet familj . Med en framförhållning för att möta den 
efterfrågan kan befolkningsprognoserna bli betydligt mer positiva. 

Stillerydsområdet 

I Stilleryd pågår skapandet av ett centrum för transport och logistikverksamheter. Det stora nu 
plansprängda området i anslutning till hamnen skall fyllas med verksamheter. Med hamnen som 
nav förväntas en kraftig ökning av antalet arbetstillfällen inom området. Inom några år kan 
uppemot 500 personer komma att ha sin arbetsplats där. Merparten av dessa förväntas bo i 
Karlshamn vilket kommer att skapa behov av ett antal nya bostäder i kommunen. 

Det planerade handels- och verksamhetsområdet Västerport kommer när det är utbyggt också att 
ge sysselsättning åt något hundratal arbetande på lite längre sikt (10-15 år). Även dessa behöver 
någonstans att bo. 

Blekinge Tekniska Högskola och NetPort 

En klart uttalad och kvantitetssatt målsättning för utvecklingen av Högskolan och NetPort är enligt 
följande: 

• 2000 helårsstudenter knutna till Karlshamn1100 nya arbetstillfällen 
• 2200 fler Karlshamnsbor 
• 100 fler forskare inom NetPorts fokusområden 
• 125 nya företag inom NetPorts fokusområde 

Ett stort arbete och stort engagemang från alla i NetPort - Karlshamns kommun, Blekinge 
Tekniska Högskola samt NetPort och näringslivet - verkar för att målsättningen ovan skall uppnås. 
Det krävs en framförhållning på bostadsbyggandet för att tillförsäkra studenter och de inflyttade ett 
attraktivt boende. 

Kommuninvånarnas synpunkter 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år. 
Enkätens resultat presenterades i slutrapporten "Framtidens boende i Karlshamn". Ur 
slutrapporten drags även fram en separat rapport för att särskilt belysa bostadssituationen för 
seniorer i Karlshamn (hushåll med minst en person 50 år eller äldre). 
Sammanfattande resultat av undersökningen redovisas under kapitel 6"Behov och efterfrågan" 

4.3. Befolkning 

Karlshamns kommun har haft en förhållandevis stabil befolkningsutveckling jämfört med övriga 
kommuner i Blekinge. 2010 hade Karlshamns kommun ett positivt flyttnetto 213. Antalet inflyttande 
har varit det högsta sen 2006 och antalet utflyttade var det lägsta under senaste femårsperioden. 
Detta trots att befolkningsprognosen visade på negativa siffror. 
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Karlshamns kommun har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet 
barn och ungdomar som andelen i förvärvsarbetande ålder är lägre. Detta ger en högre medelålder 
i Karlshamn än Sverige i övrigt. Antalet pensionärer förväntas att öka, vilket ställer krav på ett 
genomtänkt bostadsbyggande för de äldre åldersgrupperna. 
Flyttningarna är klart den viktigaste komponenten när det gäller att snabbt påverka den 
demografiska utvecklingen över tid. Genom att påverka flyttnetto över åldersgruppen får man en 
snabb förändring av medelåldern och kan få en bättre åldersbalans. 
Men för att yngre människor, människor i arbetsför ålder skall flytta in till kommunen, måste 
kommunens attraktivitet öka. Ett sätt att göra detta är att tillhandahålla eller verka för att lämpliga 
bostäder för dessa åldersgrupper finns att tillgå. 

Nedanstående tabell visar hur flyttningarna ser ut för de olika kommundelarna under perioden 
2000-2010. Det är en mycket tydlig trend att Karlshamn och Asarum ökar sin befolkning medan de 
övriga kommundelarna minskar. Störst minskrining ser vi i Svängsta om man ser till antalet. Ser 
man till befolkningsmängden 2000 och jämför med antalet utflyttade under perioden ser man att 
Halahult har haft den största utflyttningen i förhållande till befolkningsmängden. 

Befolkningsutveckling per kommundel 2000-2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Karlshamn 12514 12497 12549 12686 12685 12900 12995 12967 12896 12957 13084 570 
Asarum 7732 7725 7782 7731 7763 7774 7773 7811 7789 7779 7866 134 
Mörrum 5002 4959 4982 4977 4982 4953 5080 4950 4990 4952 4983 -19 
Svängsta 2383 2375 2358 2329 2363 2346 2315 2297 2274 2235 2261 -122 

Hällaryd 1378 1379 1373 1371 1370 1376 1385 1421 1408 1391 1364 -14 
Åryd 736 733 723 741 741 731 720 719 719 702 707 -29 
Halahult 364 361 355 346 347 335 321 308 298 306 299 -65 

Ringamåla 619 619 617 598 596 591 590 579 585 596 579 -40 
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Befintliga befolkningsprognoser för Karlshamns kommun fram till 2020 visar mer eller mindre 
oförändrad befolkningsmängd. Prognoserna är beräknade rent statistiskt och tar inte hänsyn till 
omvärldsfaktorer, se avsnitt 4.2.1 
Utan att fördjupa sig alltför mycket i befolkningsstatistiken och demografin kan man tydligt se 
tendenserna. Allt äldre befolkning och allt större andel äldre i förhållande till personer i arbetsför 
ålder. Flest inflyttade till kommunen är personer i åldersgruppen 25-39 år vilket är positivt. Kan vi 
öka den gruppens inflyttning och även stimulera och öka inflyttning av åldersgruppen 40-64 skulle 
det vara bra för kommunen ur ett ekonomiskt och socioekonomiskt perspektiv. Men det kräver att 
vi kan erbjuda attraktivt boende. 

Karlshamnsbostäder AB 

Marknaden 
Karlshamnsbostäders bedömning av bostadsläget kan sammanfattas enligt nedan. 
Efterfrågan på bostäder har inneburit en förbättring så att vakansläget är mycket lågt. 
Tre anledningar till behov av nyinvesteringar kan finnas. 

• Antalet äldre som önskar byta från villa till lägenhet 
• Äldre som önskar flytta från lägenheter med låg tillgänglighet till hög kommer 

att öka. 
• Befolkningstillväxt 

Osäkerhetsfaktorn är inflyttningen där kommunens mål inte uppfylls. Befolkningsutvecklingen är i 
stort plus minus noll. 
Kommunens vision om 1000 nya bostäder till 2017 innebär ca 100 per år. 
Om man vi antar att nivån skall vara 100 nya bostäder per år och 60 % är villor och 40 % 
flerbostadshus så skall 40 bostäder/lägenheter i flerbostadshus byggas årligen. Om 
Karlshamnsbostäder skall behålla sin marknadsandel innebär det 20 - 25 av dessa. 
Karlshamnsbostäder gör en bedömning av att behov av 100 nya lägenheter är för mycket med 
tanke på befolkningsökningen och den efterfrågan som har varit aktuell. Man gör en skattning av 
behovet ligger på ca 50 lägenheter per år 
Karlshamnsbostäder har då med sina 79 byggda lägenheter motsvarat sin andel på marknaden. 
Under 2012-13 kommer det att färdigställas drygt 40 lägenheter på Bryggeritomten. Det motsvarar 
75 % av troligt behov. Dessutom kommer troligen 10 bostäder i flerbostadshus att färdigställas på 
Riggenhuset samt 10-12 i kvarteret Helsingborg. 
Utifrån en marknadsbedömning - och om kommunen inte får en befolkningstillväxt - är behovet av 
flera bostäder inte troligt förrän under 2014. 
I KABO:s bedömning har inte kommunens olika kommundelar bedömts. 

Erfarenheten visar också - vid ett överskott - att det är Karlshamnsbostäder som i sista ledet av 
bostadskarriären blir utan hyresgäst. Bostadsområdena med mindre attraktivitet får flera vakanser. 
Endast om det sker en befolkningsökning uteblir denna effekt. 

Karlshamnsbostäders egen planering ser ut som framgår av tabellen nedan 

Karlshamns bostäder -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Matrosgatan 32 0 0 0 0 0 
Skyttevägen KHN 0 24 0 0 0 0 
Möllebacken 0 0 0 0 10 10 
Asarum Seniorer 0 0 0 0 0 0 
Mörrum Seniorer 0 0 7 7 0 0 
Hällaryd Seniorer 0 0 0 0 0 0 

Summa 32 24 7 7 10 10 
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Projektens lönsamhetsnivå.:. 

Det är väsentligt att bostadsbyggnadsprojekten har en egen lönsamhetsbedömning. Den totala 
produktionskostnaden får inte överstiga 19 000 kronor per kvm om hyran högst kan sättas till 1 300 
kronor per kvm och år. Hyresnivån på 1 300 kr kvm och år är den bedömning man kan göra om 
vad betalningsviljan är i centrala Karlshamn. 

Karlshamnsbostäder ser uppenbara problem på att klara 19 000 kr per kvm i total 
produktionskostnad. Ett skäl är att projekten är för små och att de fasta kostnaderna 
(byggadministration mm) skall täckas på en liten byggarea. 

Vidare skall affärsmässighet råda vid investeringsbedömningarna. Det innebär att olika projekt har 
olika lönsamhetsberäkningar, särskilt vad avser riskpremien respektive förväntad värdeutveckling. 
I Karlshamn kan riskpremien sättas lägre och förväntad värdeutveckling högre medan det i Mörrum 
är tvärtom. Samtidigt är hyressättningen också tvärtom. 

Tabellen visar Karlshamnsbostäders nuvarande bostadsinnehav fördelade på ort. 

Ort Antal lägenheter 

Fridhem 227 

Karlshamn S 540 

Karlshamn N 446 

Asarum 433 

Mörum 325 

Svängsta 159 

Ringa måla 8 

Hällaryd 26 

Totalt 2164 

4.4. Övriga 

4.4.1. Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna Syd har under 2010 gjort en undersökning bland sina medlemmar i ett antal 
kommuner på temat " Varför byggs det så få hyreslägenheter". Någon undersökning i Karlhamn 
har inte genomförts men enligt fastighetsägarna kan resultatet av de undersökningar som gjorts 
tolkas generellt för alla kommuner. 
Det som framkommer i rapporterna är 

"Vid nyproduktion av hyresbostäder är de största hindren enligt de tillfrågade 
fastighetsägarna marktilldelningen, det vill säga möjligheten att få köpa kommunal mark, 
samt byggkostnaderna. Därnäst är det främst betalningsviljan hos hyresgästerna, 
hyressättningssystemet och markkostnaderna som anses vara ganska stora eller stora 
hinder för nyproduktion av hyresbostäder." 

Och vidare från rapporterna framgår: 
"Undersökningen visar att ett antal hinder påverkar intresset för att påbörja produktion av 
hyresbostäder. Hindren varierar beroende på om det är ett förtätningsprojekt i områden 
med befintlig bebyggelse eller en nyproduktion. Enligt undersökningen är byggkostnader 
det största hindret för att fastighetsägare ska vara intresserade av att förtäta sitt bestånd 
med hyresbostäder. Därefter följer tillgänglighetskravet, parkeringsnormen och 
hyressättningssystemet. En möjlighet för att öka intresset att förtäta kan vara att byggherrar 
överväger industriellt byggande eller jämför de svenska kostnaderna för byggmaterial med 
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prisbilden utomlands. Kreativa lösningar i samband med krav på tillgänglighet och en 
liberalare tillämpning av Plan- och bygglagen, är andra möjligheter som kan öka intresset 
för förtätning av hyresbostadsbeståndet. En friare och mindre styrd hyressättning är en 
annan möjlighet som skulle kunna öka intresset för att förtäta sitt bestånd. 

En generell synpunkt som framförs av fastighetsägarna i Karlshamns kommun är att det råder 
brist på färdiga, detaljplanelagda tomter för flerbostadshus. 

4.4.2. Mäklarna 

Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets rikstäckande undersökning om den svenska bostadsmarknaden 
och det är mäklarna (medlemmarna) över hela Sverige som gör bedömningar av den svenska 
bostadsmarknaden utifrån den marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina 
kunder. Rapporterna är sammanställda på riksnivå samt på länsnivå. Av rapporterna framgår 
mäklarnas syn på hur bostadsmarknaden utvecklas, och hur människor funderar och agerar när de 
närmar sig köp- eller säljbeslut. 

I rapporten över Blekinge som presenterades i mars 2011 (avser mäklarnas bedömning för mars -
maj 2011) kan följande utläsas. (Källa: Mäklarinsikt. 
Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.) 

"50 procent av fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer att priserna på småhus kommer att 
ligga stilla, 33 procent bedömer sjunkande och 17 procent av de tillfrågade 
fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer stigande priser. 
Landets fastighetsmäklare bedömer att antalet småhus till salu kommer att blir fler med 
bibehållet köpintresse. Bostadsrättsmarknaden bedöms på ett likartat sätt. 

Skick 
Blekinges fastighetsmäklare fick även svara på frågan om hur det vanligen ser ut när det 
äldre paret säljer villan. Frågan ställdes ur ett underhållsperspektiv. Så här rangordnar 
länets fastighetsmäklare skicket: 

1. Huset är i så pass dåligt skick att det påverkar försäljningspriset 

2. Huset är i bra skick 

3. Huset är i dåligt skick framför allt inomhus 

4. Huset är i dåligt skick framför allt utomhus 

De allra flesta vill inte ha alltför stort renoveringsbehov i sitt nya hus enligt mäklarnas 
bedömning." 

4.4.3. Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är inte så aktiv när det gäller framtida nyetableringar utom vid hyressättning 
av dessa. Däremot framför man en stor oro vad avser det eftersatta underhåller både hos de 
privata hyresvärdarna och hos allmännyttan. Man föreslår från hyresgästsföreningen ett antal mer 
eller mindre konkreta förslag på hur det eftersatta underhållet kan förbättras och påskyndas. Bl a 
föreslår man följande : 

• Inför skattefria underhålls- och investeringsfonder för hyresfastigheter 
• Inför ROT-avdrag till hyresrätter 
• Inför miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter 
• Se över byggmetoderna vid nybyggnation, ombyggnation samt renovering för att minska 

kostnaderna 

Detta har ingen direkt bäring för Karlshamns bostadsförsörjningsprogram, men man bör ha detta 
som en input i resonemanget. 
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4.5. Tomtkö 
I tomtkön finns 180 personer som anmält sitt intresse för att köpa en tomt. Antalet personer har de 
sista åren ökat sakta men säkert. 

Det är svårt att utifrån tomtkön skapa sig en bild av hur många som egentligen är intresserade av 
att köpa en tomt. En del har varit uppsatta i kön sedan denna upprättades i början av 70-talet. De 
finns en stor efterfrågan av havsnära tomter och då gärna med utsikt över havet, tillgång till 
båtbrygga är en annan faktor som ofta lyfts fram . Det är även efterfrågan av centrala tomter så 
som Skogsborg och i befintliga bostadsområden så som Högadal, Rosenkällan och Dalgången har 
många visat intresse för att få bygga nytt. 

Den som stått längst i tomtkön registretades 1971 vilket gör att det är svårt att använda tomtkön 
som ett relevant underlag för hur många som egentligen är intresserade av tomtköp. En förändring 
av tomtkön där det exempelvis blir en årlig avgift skulle kunna hålla tomtkön mer aktuell än i 
dagsläget. En årlig avgift gör även att de som registrerat sig måste vara aktiva en gång om året för 
att behålla sin plats och därmed visa att de fortfarande är intresserade. 

5. Nuläge. Mark för bostadsändamål 

5.1. Lediga tomter 
För tillfället finns endast ett fåtal ej sålda kommunala tomter, ca 20 st utspridda i Mörrum, Asarum, 
Hällaryd, Svängsta. En privat fastighetsägare har dessutom ett antal lediga tomter i Strömma samt 
någon enstaka i Matvik. Asarumsdalen är på gång, 

Nedanstående tabell visar på områden där detaljplanen är klar och där exploatering kan påbörjas 
eller har påbörjats. 

Vetteku lla Västra 11 tomter 
Vettekulla Östra 42 tomter varav 38 kommunala 
Vettekulla , 15 tomter 
Ostra Skogsborg, 15 tomter 
Matvik 50 tomter 
Guö 39 tomter varav 4 kommunala 
Flygfältet Asarum 40-50 tomter 
Tegelbruksviken 13 tomter 
Mörrum Rälsvägen 42 tomter 
Hällaryd 8 tomter varav 2 byqqklara 
Åryd , 6 tomter 
Svängsta , Aborresjön, Ojavad 30-40 tomter 

5.2. Översiktsplan 2007 
Översiktsplanen 2007 pekar på ett antal möjl iga utbyggnadsområden för bostäder. 
Av sammanställningen nedan framgår dels områden som är utpekade för bostadsändamål 2007 
dels resultatet av detta fram till slutet av 2011. 
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Ort Antal Typ Kommentarer Aktuellt? 
Karlshamn 

Ej aktuell för 
Bellevue 30-50 Nyetablerinq närvarande 

Ej aktuell för 
Stenhaqen 30-50 Flerbostadshus närvarande 

Detaljplanearbete 
Mieån 60-80 Flerbostadshus ej påbörjat Ja 

Ej aktuell för 
Rosenväqen 20-30 Nyetablering närvarande 

Skyttevägen 30-40 Förtätning 24 lgh klara. Möjligt Ja delvis 
med ytterligare 
förtätning 
Detaljplanearbete 

Stockholmsområdet 30-60 Villa/parhus ej påbörjat Ja 
Detaljplanearbete 

Dala 20 Villa/parhus ej påbörjat Ja 
Finns färdiga 
detaljplaner (2 st 
kommunala 
områden samt 2 
privata), Vettekulla 
Västra exploatering 

50- pågår beräknas 
Matvik/Vettekulla 200 Villa vara klart ht 2012 Ja 

Detaljplan klar, 
exploatering 
påbörjad försäljning 
beräknas ske ht 

Vettekulla Västra 11 Villor 2012 Ja 
Detaljplan klar, 
projektering pågår 
38 tomter 

Vettekulla Östra 42 Villor kommunala Ja 

Vettekulla PG-Persson 15 Villor Detaljplan klar Ja 

Matvik 50 Detaljplan klar 

Bostäder och Ej aktuell för 
Sternö diabasbrott verksamhet närvarande 

Cityhuset 10 Flerbostadshus Ja 

Riggenhuset Flerbostadshus Boende på taket Ja 
På ca 8 år sikt, 
planarbete ej 

Stationsområdet Flerbostadshus påbörjat Ja 
Norrköpinq 40 Flerbostadshus Planarbete påbörjat Ja 

Helsingborg 15 Flerbostadshus Detaljplan klar Ja 
Projektering pågår, 
klart för försäljning 

Skogs borg höst 2012 

Uppsala 27 Flerbostadshus Tidigast 2013 Planarbete påqår 

Asarum 
Ombyggnad, E lämpligt för 

Lindemohemmet 60 förtätning äldreboende Ja 

14 

37



Detaljplan klar, 
exploateras 
etappvis, etapp 1 

Asarum väster om Villor/parhus, beräknas vara klar 
centrum 15-25 marklgh under ht/vt 2012 Ja 

Detaljplan och 
exploatering klart, 

blandade ute till försäljning 
Asarumsdalen, norra 17 boendeformer sedan ht 2011 Ja 

Marklägenheter, 
detaljplan ej 

Björkliden 5-15 Nyetablering påbörjad ja 

Valllmov/Blåklintsv 10-20 Nyetablering Detaljplan ej klar ja 

Granefors 15-20 Nyetablering Ej detaljplan ja 
Bygg nation 
påbörjad, finns 

Strömma 30-40 Nyetablering lediga tomter 

Ja 
Mörrum 
Jeppahalla/Höralyckan 5 Förtätning Detaljplan finns Ja 
Mellanbäcksvägen 5-15 Nyetablering, villor Ej detaljplan Ja 

Ej detaljplan för 
Kastanjegården 10-15 Nyetablering, villor bostäder Ja 

Nyetablering, 
Hästaryd 20-60 förtätning Ej detaljplan 

Rälsvägen Detaljplan klar Ja 
Ekbacken Flerbostadshus 

Svängsta Ja 
Nyetablering 

Broväqen 5-15 marklgh Detaljplanelagt Ja 
Nyetablering 

Recordväqen 10-30 marklgh Detaljplanelagt Ja 
Outnyttjade 
bygg rätter, 

Abborresjön 30 Nyetablering detaljplan klar Ja 
möjligt med 

Mariegården 10-15 Nyetablering flerbostadshus 

Hällaryd 
Byggnation klar, 
finns 2 lediga 
tomter kvar enligt 
exploatörens 

Matviks stenbrott Nyetablering hemsida Ja 
Hällaryd 6: 1 5-10 Nyetablerinq 6 tomter klara 

Åryd/Guö/Köpegårda Ja 
Villor/parhus, 
detaljplan klar, 
Kärnhem exploatör 

Guö 10-30 Nyetablering efter Ja 
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markanvisningstävli 
ng 

Planarbete ej 
KöpeQårda 10-30 FörtätninQ påbörjat 

Landsbygden Ja 
Möjligt först efter 

Björkenäs 10 Nyetablering omb E:22 

6. Behov och efterfrågan 

Målet för den strateg iska planeringen är att ha framförhållning och beredskap för olika stadier i 
samhällsplaneringen. Bostadsförsörjningsprogrammet är en viktig länk i denna planering och är ett 
gemensamt verktyg i kommunens boendeplanering . Det första steget mot en god bostadsplanering 
tas i kommunens översiktsplan . Genom att analysera framtida utvecklingsriktningar för bebyggelse 
kan kommunen göra strategiska investeringar och skapa en god markberedskap. En god 
markberedskap bäddar för en god planberedskap vilket i sin tur förbättrar kommunens 
framförhållning i samordningen mellan tillgänglig mark och bostadsbehov i kommunen. På så sätt 
är det lättare att tillgodose olika intressen och fördela marken på ett sätt som bäst uppfyller 
kommunala riktlinjer och mål. En god planberedskap ger förutsättningar för en god 
projektberedskap, d.v.s. att ha ett antal olika bygg- och planprojekt som löper samtidigt och som 
tidsmässigt avlöser och följer varandra. 

En god beredskap i alla tre momenten - mark, plan- och projekt - ger förutsättningar för att bygga 
men innebär inte att det byggs . Det är därför viktigt att hela tiden ha beredskap för betydligt fler 
projekt än vad som krävs för att i verkligheten tillgodose målet om 1000 nya bostäder tom 2017. 

2010 genomförde kommunen en enkätundersökning "Framtidens boende i Karlshamn" och under 
2011 genomfördes en förstudie "Boendeplan för äldre". Dessa dokument ger en ganska klar bild av 
behov och efterfrågan av bostäder i kommunen . Resultaten av dessa har vägts samman och 
bostadsplaneringen baserar sig på dessa resultat. 

Sammanfattande beskrivning av resultatet av enkätundersökningen "Framtidens boende i 
Karlshamn" ger vid handen följande: 

• Generella iakttagelser är att 6 av 10 hushåll eller 7 av 10 personer bor i småhus (villa eller 
fristående hus eller radhus). Detta är särskilt markant utanför centralorten Karlshamn . 
Genomsnittsbostaden är på cirka 100 kvm, i centralorten Karlshamn något mindre ( cirka 90 
kvm) och något större än 100 kvm på övriga orter. En stor del av bostäderna i kommunen 
är uppdelade på flera plan . Detta gäller primärt utanför centralorten. 

• Endast 5 procent av bostäderna är anpassade så att en person i rullstol ska kunna röra sig 
runt i bostaden och sköta dagliga sysslor som hygien , matlagning, tvätt med mera. Sämst 
anpassade är bostäder i flera plan och lägenheter på andra våning eller högre utan hiss. 
Bäst anpassade är lägenheter i flerfamiljshus med hiss. 

• När det gäller önskemål om en ny bostad söker många ett något mindre hem, gärna i ett 
plan . Jämfört med nuvarande fördelning av bostadstyper ökar andelen hushåll som söker 
lägenhet eller radhus på bekostnad av den fristående villan. Man vill något oftare ha en 
bostadsrätt än en äganderätt. 
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• Äldre och de allra yngsta önskar små bostäder, barnfamiljer och yngre par är mest 
intresserade av egna fristående villor. 

• Hög standard på vitvaror och bra förrådsutrymmen, samt egen trädgård med mera är 
egenskaper som efterfrågas mest. Minst intresse är det för samlingslokaler och gemensam 
matsal. 

• Det är primärt yngre, särskilt barnfamiljer och par som värdesätter hög standard på vitvaror, 
bra förråd och annat positivt direkt kopplat till det egna hemmet och den egna vardagen. 
Äldre är mer intresserade av läget och utsikten. 

• Yngre personer är mest intresserade av att flytta till en av dem enligt ovan beskriven 
önskebostad. Många av de yngre kan tänka sig att lämna Karlshamns kommun. Bland dem 
som flyttar inom kommunen gäller det i första hand att finna ny bostad antingen på 
hemorten eller i förekommande fall i centralorten Karlshamn. 

• En analys av en kombination av flyttbenägenhet och valet av bostad ger vid handen att 
unga är mest benägna att flytta. Vidare ser vi en tendens bland äldre att om möjligt söka 
mindre boende - från villa till radhus eller lägenhet. 

• De allra äldsta (65 - 79 år) söker i förekommande fall oftast mindre bostäder ibland 
centralt. Även hyresrätter är efterfrågade i denna grupp. 

• Tar vi in befolkningsprognoserna för de kommande tio åren och jämkar samman dessa 
med resultaten av föreliggande undersökning visar det sig att i åldersgruppen 20 - 79 år 
kan jämfört med nuläget, ett visst överskott av bostäder uppkomma. Lägger vi till den 
förväntade ökningen av äldre (80 år eller äldre) ser vi att nuvarande bostadsbestånd i stort 
sett är i balans med antal hushåll. 

Nuvarande boende 

• De intervjuade i åldern 20 - 79 år fördelas på olika typer av hushåll: 

- Barnfamilj 22 % 
- Par utan barn 40-64 år 20 % 
- Par utan barn 65-79 år 14 % 
- Ensamstående 40-64 år 13 % 
- Ensamstående 20-39 år 12 % 
- Ensamstående 65-79 år 10 % 
- Par utan barn 20-39 år 7 % 
- Bor hos föräldrar 3 % 

• Av de intervjuade bor 60 % i småhus (villa/fristående hus eller radhus/parhus) och 40 
% i lägenhet i flerfamiljshus. Fördelningen småhus/lägenheter varierar mycket mellan 
kommundelarna. 

• 55 % av hushållen äger sin bostad, 31 % bor i hyresrätt och 14 % i bostadsrätt. 

• 53 % av hushållen bor i mer än ett plan. 

• En klar majoritet (75 % ) av hushållen har flyttat till sin nuvarande bostad från en annan 
bostad i kommunen. Enda påtagliga avvikelsen från detta mönster är att cirka hälften ( 48 
%) av hushåll bestående av ensamstående 20- 39 år har flyttat in till kommunen från 
annan kommun. 

Önskemål och krav på ny bostad 
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• När det gäller typ av bostad och upplåtelseform förefaller den fristående villan vara 
mindre attraktiv än radhuset respektive lägenhet i flerfamiljshus. Fördelningen mellan typer 
av ny bostad gäller i allt väsentligt för alla områden i kommunen. Efterfrågan på lägenheter 
är alltså stor inte bara i centralorten utan också bland hushåll boende på övriga orter i 
kommunen. Hyresrätterna är ungefär lika efterfrågade idag som tidigare medan 
bostadsrätten vinner på bekostnad av äganderätten. 

• När det gäller den vidare utformningen av bostaden visar det sig att en yta på mellan 50 
och 100 kvm efterfrågas oftast. Däremot sjunker efterfrågan för såväl mycket små som 
större bostäder. I genomsnitt är den tänkta nya bostaden också några kvadratmeter mindre 
än den nuvarande (nuvarande är i genomsnitt 100 kvm, en tänkt ny 96 kvm). De två typer 
av hushåll som vill ha mer utrymme är yngre ensamstående (från 59 till 96 kvm) och yngre 
par ( 102 till 128 kvm ). 

• Jämför vi mellan olika orter ser vi att endast de som idag bor i Karlshamn i genomsnitt 
önskar sig något större bostad (från 90 till 95 kvm). Särskilt de som idag bor i Asarum (från 
114 till 100 kvm), Mörrum (från 105 till 94 kvm) och Hällaryd, Åryd eller Halahult (116 till 90 
kvm) önskar väsentligt mindre bostad. 

• En övervägande majoritet (77 %) vill helst ha en enplansbostad. Denna önskan är i allt 
väsentligt lika oavsett var man bor idag. De enda som föredrar en bostad i flera plan är par 
utan barn i åldern 20 - 39 år. 

• Så gott som alla (93 % ) vill att det skall finnas P-plats för minst en bil vid den nya 
bostaden . 

• På frågan om var man helst vill bo visar det sig att mellan 30 och 38 % inte har någon 
uttalad preferens. Vidare ser vi att den vanligaste önskan är att bo kvar där man bor idag, 
följt (på alla orter utom Karlshamn) av en stor grupp som föredrar att flytta in till Karlshamn . 

• Frågan om hur viktigt det är med tillgång till olika typer av service i anslutning till (nya) 
bostaden ger till svar att viktigast är livsmedelsaffär, kollektivtrafik samt läkare och apotek, 
medan bibliotek uppfattas som minst viktigt. Några klara entydiga mönster i fråga om 
skillnader i viktighet mellan de fem orterna finns inte. Möjligen kan en tendens till att 
"försvara" befintlig men eventuellt hotad service finnas på orter som Mörrum och 
Svängsta/Ringamåla . Detta skulle i så fall gälla kollektivtrafik och bankservice. 

• Frågan om vikten av olika egenskaper som direkt berör den tänkta nya bostaden och dess 
närmaste omgivningar är att förrådsutrymmen och standard på vitvaror uppfattas som 
viktigast. Därefter kommer egenskaper som läge och utsikt. 

• Den genomsnittliga betalningsviljan per hushåll ligger på 6 250 kronor per månad. Par 20 
- 39 år visar störst betalningsvilja (i genomsnitt cirka 7 650 kr per månad). Generellt är 
betalningsviljan större hos yngre och större hushåll. Ensamstående 65 - 79 år är den grupp 
som i genomsnitt upplever sig kunna betala de minsta beloppen (knappt 5 000 kr per 
månad) för ett nytt boende. Hushåll som idag bor i Karlshamn och Asarum är i genomsnitt 
beredda att betala upp mot 6500 kr per månad medan boende på övriga orter inte är villiga 
att betala mer än något mellan 5 500 och 6 000 kronor per månad . 

• Flyttviljan är högst bland yngre personer och det är också dessa som tror att flytten 
kommer att ske relativt snart. Det visar sig också att de allra äldsta har något högre 
beredskap att flytta inom de närmaste fyra åren än personer i åldern 50 - 65 år. 

• Intresse/behov av olika typer av service som en hjälp för att klara vardagen finns i första 
hand för "bevakning mot brott". Detta är en tjänst som i genomsnitt efterfrågas av 72 % av 
hushållen i kommunen. Efterfrågan är högst bland yngre hushåll (omkring 80 %), den 
sjunker sedan något med ålder (ned mot cirka 60 %) bland de allra äldsta. Två av de 
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områden som frågades efter rör hjälp eller avlastning vid vård av anhörig. Ungefär vart 
fjärde hushåll anser att denna typ av hjälp bör finnas i betydligt högre utsträckning än idag 
( cirka 1 till 2 % av hushållen har denna service idag). Nivån är relativt hög också bland 
yngre hushåll men den når som väntat sin högsta nivå bland äldre par utan barn. 
Resultaten här torde vara resultat av en sammanblandning mellan viss altruistisk välvilja 
och ett verkligt behov. I övrigt kan nämnas att tjänster som snöskottning och 
storstädning/fönstertvätt är generellt efterfrågade. Detta inte minst bland äldre hushåll. 
Olika typer av hjälp med barnpassning, läxhjälp, fritidsverksamhet etcetera är primärt 
efterfrågad bland barnfamiljer och yngre par (blivande barnfamiljer?). Slutligen visar det sig 
att hjälp att lära sig använda dator är oftast efterfrågad bland de äldre hushållen. 

7. Vad skall byggas 

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen inte bygger några bostäder. Det måste finnas 
intresserade byggherrar/investerare som ser det som långsiktigt lönsamt att investera i bostäder 
för att byggandet skall komma till stånd. Det handlar därför om att tillhandahålla/erbjuda ett brett 
utbud av attraktiv byggbar mark för olika typer av bostäder/boendeformer. Det är också viktigt att 
hålla en god planberedskap och att planarbetet bedrivs så effektivt och med ett 
underifrånperspektiv och delaktighet att processen kortas ner och bl a överklaganden minimeras. 

Boendeplanering och strategi för framtida önskat byggande är också viktiga som underlag för 
samordningen av kommunala investeringar samt för bedömningar och analyser av framtida 
servicebehov. 
Man kan säga att kommunens planmonopol är ett av de viktigaste instrument för att påverka 
bostadsutbyggnaden i önskad riktning. 

En framförhållning vad gäller framtida markbehov för bostadsbyggande bör vara långsiktig då 
byggprocessen är relativ lång och medger inte "snabba utryckningar" när behov av bostäder 
uppstår. 

Genom utformningen av överlåtelseavtal/exploateringsavtal vid försäljning av kommunal mark till 
exploatör kan kommunens ställa villkor som styr inriktningen på byggandet i önskad riktning. En 
bedömning av läge och upplåtelseform kan kanske motivera differentierade markpriser. 

Det egna bolaget - Karlshamnsbostäder AB - kan genom ägardirektiv styras av kommunen 
genom särskilda riktlinjer. Den nya lagen från januari 2011 (Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebo/ag) .kan i vissa fall ställa hinder i vägen då bolaget ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

En god samverkan mellan kommunen och potentiella exploatörer/byggherrar har också stor 
betydelse för bostadsbyggandet. Kompetens och flexibilitet i bemötandet utgör en bra plattform för 
framtida och långsiktiga relationer som främjar bostadsbyggande. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år med fokus på åldersgruppen 
50-79 år med en kompletterande undersökning av åldersgruppen 80 -
Enkätens resultat sammanställdes i rapporten Framtidens boende i Karlshamn". 

Generellt från rapporten kan sägas följande: 
Karlshamns kommun är en villatät kommun - 7 av 10 personer bor i småhus (villa, fristående hus 
eller radhus). Särskilt tät med småhusboende hittar vi utanför centralorten Karlshamn. 
Genomsnittlig boendeyta är på ca 100 m2, något mindre i centralorten och något större på övriga 
orter. 

Viktigt att notera - framför allt med tanken på den demografiska bilden - är att endast 5 % av 
bostäderna är anpassade för personer med fysiska funktionshinder. 
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Kommunens invånare är mycket bilberoende, ca 70 procent använder den regelbundet för att 
veckohandla eller för att ta sig till och från jobbet. Ett mindre undantag är Karlshamns tätort där 
man i större utsträckning än på övriga orter går eller cyklar. 

Generellt visar också enkätundersökningen att - de fall man skulle tänka sig att byta bostad -
söker många ett något mindre boende, gärna i ett plan . Jämfört med nuvarande fördelning av 
bostadstyper ökar andelen hushåll som söker lägenhet eller radhus på bekostnad av den 
fristående villan. Man vill oftare ha bostadsrätt än äganderätt. Om dessa planer ska kunna 
förverkligas - och bidra till en gynnsam flyttkedja - kräver denna nyproduktion av lägenheter. 

Äldre och de allra yngsta önskar små bostäder, barnfamiljer och yngre par är mest intresserade av 
egna fristående villor. 

Primärt de yngre och särskilt barnfamiljer och par är de som värdesätter hög standard direkt 
kopplat till det egna boendet. De äldre kan tänka sig lägre standard men prioriterar läget och 
utsikten. 

De flesta i undersökningen vill ha hög standard på vitvaror och bra förrådsutrymmen, samt gärna 
en liten trädgård i sitt nya boende. Samlingslokaler och matsalar är av mindre intresse. Däremot är 
trygghet - som mjukt värde - högt prioriterat. 

Yngre personer är intresserade av bostad med hög standard och kan tänka sig att lämna 
kommunen . Om man flyttar inom kommunen är det den egna orten eller centralorten Karlshamn 
som är prioriterat. 

En analys av materialet beträffande flyttbenägenhet och valet av bostad visar en tydlig tendens att 
unga människor är mest benägna att flytta och att tendensen bland de äldre är att om möjligt söka 
mindre boende - från villa till radhus eller lägenhet. 

Gruppen 65-79 år söker oftast mindre bostäder och gärna centralt. Hyresrätter är efterfrågade 
bland denna åldersgrupp. 

Rapporten gör ett statistiskt konstaterade att, med tanke på befolkningsprognoserna för den 
närmaste tiden och analysen av enkätundersökningen, kommunen har det antal bostäder man 
behöver. I åldersgruppen 20-79 talar man t o m om ett visst överskott. Bland de äldre över 80 år 
konstaterar man att nuvarande bostadsbestånd i stort sett är i balans med antal hushåll. 
Notera att befolkningsstatistiken pekar på en minskande befolkning . Om befolkningsprognosen tas 
som en "sanning" och det inte produceras/tillförskaffas nytt boende kan en sådan prognos bli en 
själv uppfyllande profetia. 

Rapporten baserar sig på ovanstående och tar inte med i beräkningen Karlshamns kommuns 
målsättning av 33 000 invånare. Målsättningen innebär en satsning på nyinflyttare och för dessa 
behövs boende. Detta kan tillförsäkras genom nybyggnation av tex trygghetsboende, 
seniorboenden eller annan form av boende för äldre så att befintliga villor, egna hus kan göras 
tillgängliga för en yngre generation (gärna nyinflyttade) samtidigt som en bra och högkvalitativt 
boende tillförsäkras de äldre. 

7.1. Kommunen 

Generellt för kommunen gäller att vi , för perioden fram till 2017 
har det antal villa/småhustomter vi behöver. Därmed inte sagt att kommunen inte skall 
tillförsäkra sig mark för sådan bebyggelse inför framtiden, då vi vet av erfarenhet att 
processen att "producera" en villatomt ibland kan bli väldigt lång. 
att oavsett bostadsort prioriterar gruppen åldersgruppen 65+ mindre bostäder i förhållande 
till nuvarande boende. Hyresrätter är att föredra . 
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invånarna prioriterar relativ hög standard på vitvaror och utrustning samt bra 
förrådsutrymmen 
betalningsviljan/betalningsförmågan är i obalans med nyproduktionskostnaden 
oavsett ort - om man flyttar - är tendensen att flytta från villa/fristående hus till radhus eller 
lägenhet i flerfamiljshus 
standard på boendet är viktigt 
nära till service (affär, apotek, vårdcentral etc) 
nytt begrepp vad gäller boende för äldre - trygga boenden (fullt tillgänglighetsanpassade 
bostäder). Ombyggnad av befintliga bostäder (inom Karlshamnsbostäders bestånd) 

Lediga småhus är det som i störst utsträckning genererar längst flyttkedjor och bidrar till ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Genom nyproducerade bostäder kan lediga småhus frigöras 
genom att äldre hushåll flyttar från hus till nyproduktion. Det ger möjlighet för andra hushåll att byta 
bostad då långa flyttkedjor skapas. Det krävs dock att ett tillräckligt attraktivt boende till acceptabla 
priser kan erbjudas husägare för att de skall välja att flytta till lägenhet. Men detta resonemang är 
mycket baserat på att konjunkturen är gynnsam och ränteläget för bostadslån ligger på en 
acceptabel nivå. 

7.2. Per ort 
Behovet av bostäder och olika typer av bostäder skiljer sig mellan orterna. Detsamma gäller 
flyttbenägenhet och val av ort vid eventuellt byte av bostadsort. Preferenserna ser olika ut också 
vad gäller val av bostad beroende på åldersgrupp. 
Viktig komponent i detta är också tillgången till mark för bostadsbyggande då efterfrågan på 
lägenhetsboende är störst i de centrala delarna på orten med närhet till service. 

7 .2.1 Karlshamn 

Befolkning 
Relativ ung befolkning. Klart fler 20-29 än 70+ än genomsnittet för kommunen. Många 
enpersonshushåll. Arbetar i huvudsak på bostadsorten. Lägst användning av bil i kommunen. 

Nuvarande bostad 
Cirka 2/3 av hushållen bor i lägenhet. Nästan varannan bostad är mindre än 75 kvm. Var tredje 
bostad saknar egen p-plats. Ca 30% äger sin bostad . Cirka hälften har bott i nuvarande bostad i 5 
år. 

Ny bostad 
Drygt 50 % vill bo i småhus. 40 % vill äga bostaden. Om man flyttar, vill man flytta till större bostad 
och accepterar i regel också högre bostadskostnad än boende i andra kommundelar. 70 % kan 
tänka sig en ny bostad i Karlshamn. 18 % kan tänka sig att bo i Asarum . Mycket få ser andra 
boendeorter som alternativ. 

Behov 
Karlshamn har det högsta behovet av boende - utifrån de genomförda undersökningarna. I stort 
sett är behovet störst när det gäller lägenhetsboende. Åldersgrupperna som har angett ett behov 
av boende i Karlshamn utgörs av ungdomar samt äldre 50-79 år. Behovet av centrumnära 
lägenheter är mycket stort. Något behov av nytillskott av tomter under perioden är inte nödvändig. 
Det finns ett stort behov av boende för äldre såsom trygghetsboende och seniorboende. 
Bostadsbyggandet bör under perioden inrikta sig på lägenhetsbygge, gärna genom förtätning. 
Val av ort vid eventuell flyttning är att antingen flytta inom den egna orten eller flytta till Karlshamn 
respektive Asarum. Detta gör att behovet av nya bostäder kan bli ganska hög. 
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7.2.2 Asarum 

Befolkning 
Barn och vuxna 30-49 år överrepresenterade i jämförelse med andra kommundelar. Åldersgruppen 
20-29 och 60 + klart underrepresenterade likaså enpersonshushållen. Relativt få pensionärer - ca 
21 %. Egna bilen mycket viktig och kollektivtrafiken används sparsamt. 

Nuvarande bostad 
86 % av hushållen bor i småhus. Genomsnittlig bostadsyta är ca 114 kvm. Endast 4 % saknar p
plats. 79 %. Man bor länge i sin bostad - 71 % har bott i nuvarande bostad längre tid än 5 år. 80 % 
av har bott i kommunen tidigare på annan ort men endas 27 % just i Asarum. 

Ny bostad 
69 % vill bo i småhus. Drygt hälften vill äga den nya bostaden. Genomsnittlig yta runt 100 kvm. 
Ganska hög betalningsvilja för den nya bostaden. Den nya bostaden bör ligga i Karlshamn eller 
Asarum. Endast ett fåtal kan tänka sig att bo i andra kommundelar. 

Behov 
Behoven i Asarum är liknar dem i Karlshamn, men med en övervikt på villor/parhus och 
marklägenheter. För perioden finns tillräckligt med tomtmark för den typen av bebyggelse. 
Hyresrätter efterfrågas av äldre och då med en central placering. En förtätning av centrum borde 
prioriteras. 

7.2.3 Mörrum 

Befolkning 
Jämfört med kommunen totalt bor här färre unga 20-29 år och fler i ålder 60-79 år. Relativt få 
förvärvsarbetande - 50 % - beroende på åldersstrukturen. Den egna bilen är viktig för att uträtta 
ärenden. 

Nuvarande bostad 
Drygt 20 % bor i lägenhet och restesten i småhus. Genomsnittytan på bostaden är 105 kvm 8 % 
saknar p-plats . 70 % äger sin bostad. Man bor länge i sin bostad - i genomsnitt 15 år. 79 % har 
även tidigare bott i kommunen, varav 40 % i Mörrum. 

Ny bostad 
Mer än 1/3 av hushållen vill i framtiden bo i lägenhet. 35 vill hyra sin bostad och 46 vill äga den. 
Man vill - om man flyttar - flytta till en mindre bostad på ca 94 kvm. Betalningsviljan är relativt låg . 
71 % vill flytta inom Mörrum, 52 % kan tänka sig Karlshamn och 25 % kan överväga Asarum. 

Behov 
Viljan att flytta från orten är lägst jämfört med andra orter i kommunen. Man vill helst bo kvar i 
Mörrum. Om tanken följs fullt ut kommer vi inom en period fram till 2017 behöver utöka 
bostadsbeståndet med flerbostadshus. Även här bör dessa i största möjliga mån förläggas i 
centrumnära lägen alternativt vid ån. Något behov att ytterligare mark för småhus föreligger inte 
fram till 2017. 

7.2.4 Svängsta/Ringamåla 

Befolkning 
Åldersgrupperna 60-69 respektive 80+ är markant överrepresenterade. Endast 15 procent 
enpersonshushåll. 48 % förvärvsarbetar och 36 av dessa pendlar till en arbetsplats utanför 
kommunen. Den egna bilen är viktig för att uträtta ärenden . 

Nuvarande bostad 
25 % bor i lägenhet och resterande i småhus. Genomsnittytan för bostaden är 102 kvm. 26 % är 
under 75 kvm. 90 % har tillgång till p-plats. 64 % har även tidigare bott i kommunen, varav 36 % i 
Svängsta/Ringamåla. Man har bott i ca 15 år i sin bostad . 
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Ny bostad 
Mer än vart tredje hushåll vill bo i lägenhet. 30 % vill hyra sin bostad och 56 % vill äga den. Mycket 
låg vilja att betala hög månadskostnad. Om man flyttar, vill man ha ungefär samma storlek på sin 
bostad. Det finns ingen klar favoritort man kan tänka sig att flytta till Karlshamn. 
Svängsta/Ringamåla och Asarum är tänkbara för drygt 40 % av hushållen. Men man kan tänka sig 
att flytta även utanför kommunen. 

Behov 
Svängsta har till stor del äldre befolkning som inom en nära framtid kommer att vilja flytta till annat 
boende. Behovet av flerbostadshus, marklägenheter, trygghetsboende eller liknande anpassat för 
en äldre befolkning borde prioriteras på orten. Även här är mark öronmärkt för tomter och 
villabebyggelse tillgodosett inom perioden. 

7.2.5 Hällaryd, Åryd, Halahult 

Befolkning 
Åldersgruppen 20-39 är klart underrepresenterade och åldersgruppen 50-59 i motsvarande grad 
överrepresenterade. Endast 15 % ensamhushåll. 57 % förvärvsarbetar, varav 31 % på hemorten 
och resterande pendlar. Den egna bilen är mycket viktig för att uträtta ärenden. 

Nuvarande bostad 
95 % av hushållen bor i villa och 93 % äger sin bostad. Det är den största andelen småhus i 
relation till befolkningen som bor i småhus jämför med hela kommunen. Alla har minst en p-plats. 
Snittytan är på 116 kvm och man har bott i bostaden i ca 18 år. 30 % av hushållen har bott på 
orten tidigare och ytterligare 41 % på annan ort i kommunen. 

Ny bostad 
43 % vill bo i lägenhet. Önskemål om hyresrätt respektive bostadsrätt ligger på ca 26 % för varje 
bostadsform. Man vill flytta till en mindre bostad, ca 90 kvm och betalningsviljan för den nya 
bostaden är låg. De flesta vill bo på samma ort alternativt flytta till Karlshamn. 
Behov 
Orten/orterna har högst andel villor som boendeform men samtidigt vill en stor andel av invånarna 
bo i lägenhet vid eventuell flyttning. En satsning på flerbostadshus, gärna i markplan efterfrågas 
och behövs. Därefter bör man tillgodose behovet av trygghetsboenden. 

8. Plan för framtiden 

Oavsett om det i kommunen handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och 
antalet bostadssökande, eller att utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, är brist på bostäder 
inte alltid detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning 
av bostäder i beståndet. Det kan även vara så att man behöver få till flyttkedjor för att möjliggöra 
eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet. Statistiken och de genomförda 
undersökningarna tyder på att bostadsbehovet under perioden fram till 2017 är i balans och att 
någon större nybyggnation inte är nödvändigt. Men detta sagt utifrån antagandet att 
befolkningsutvecklingen följer prognoserna. 
Rörligheten på bostadsmarknaden är i kommunen ganska låg och det dåliga konjunkturläget och 
räntetaket och förväntad ränteutveckling har starkt bidragit till detta. Inte desto mindre behöver 
kommunen stimulera, verka för och skapa förutsättningar för nyproduktion och utökning av antalet 
bostäder för att öka rörligheten och skapa positiva flyttkedjor samt skapa förutsättningar för större 
inflyttning till kommunen. 
En klar fokus på flerbostadshus i de centrala delarna för respektive ort, med tyngdpunkt på 
Karlshamn, Asarum och Mörrum, gärna i markplan skulle medverka till bättre flyttkedjor och 
därmed också bättre förutsättningar för nyinflyttning. Bostädernas utformning och planering bör 
vara långsiktig så att bostaden kan fungera över tid för olika åldersgrupper utan särskilt 
anpassning. 
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En framkomlig väg? 

• Först och främst komma igång med detaljplaneprocessen, i synnerhet behövs det 
detaljplaner för tomter för flerbostadsbebyggelse. 

• Låt de områden som är utpekade för bostadsändamål i Översiktsplan 2007 - och inte är 
strukna av olika anledningar - ligga kvar som utpekade bostadsområden. Utöka möjlig 
bostadsmark i den nya Översiktsplanen så att kommunen har tillräcklig markreserv för 
kommande bostadsbebyggelse. 

• Planera för nytt boende i största möjliga utsträckning i nära anslutning som möjligt till redan 
befintlig bostadsbebyggelse för att kunna dra nytta av existerande infrastruktur och/ eller 
skapa underlag (kritiskt massa) för servicetjänster i området. Planarbetet är i det här 
sammanhanget oerhört viktigt och att boendet, serviceinrättningar samt närhandel planeras 
på ett koordinerat sätt. 

• Flexibilitet i planarbetet. 
• Tänka framåt. .. dvs vid nybyggen bygga så att boendet kan fungera även på gamla dar 

redan från början. Planera för fler träffpunkter och gemensamhetslokaler i anslutning till 
flerbostadsområden. 

• Nytänkande i nybyggnationen - lägenheter som kan fungera både som bostad för 
barnfamiljer och studentboende allteftersom behoven och efterfrågan förändras . 

• Trots att vi i nuläget har tillräckligt med tomter för småhus kommer behovet att vara ungefär 
konstant även längre fram i tiden (med variationer beroende på konjunkturen och 
ränteläget) . Det är därför viktigt att dels ha god framförhållning när det gäller att 
detaljplanering av områden utpekade för bostadsändamål. 

• Framförhållning med detaljplanerna för flerbostadsändamål är också oerhört viktigt för att 
kunna erbjuda entreprenörer lämplig mark, ibland med ganska så kort varsel. 

• 2012 börja en förutsättningslös diskussion om detaljplanering av de områden som har 
utpekats för bostadsändamål i Översiktsplanen 2007 och där detaljplanerna inte är 
påbörjade. 

• Tydliga ägardirektiv till Karlshamnsbostäder AB 
• "Strategiska allianser" och gott samarbete med kommunens fastighetsägare och 

entreprenörer både inom kommunen och utanför kommungränserna skapar förutsättningar 
för olika etableringar och bostadsbyggande. 

• Det bör ligga som ett prioriterat område att bevaka omvärlden tex LSS i Lund, Försvarets 
nyrekryteringar och framtida andra händelser i vår omgivning . Vi bör ha en beredskap och 
vilja att "fånga tillfället" dvs på ett effektivt och snabbt sätt kunna dra fördelar av vad som 
händer i omvärlden och också ha en beredskap för hur vi avvärjer händelser i omgivningen 
som inte är positiva för kommunen. 

• En kraftfull marknadsföring av kommunen och fördelarna med att bo i Karlshamns 
kommun. Vi som bor i kommunen vet detta redan. Marknadsföringen bör inrikta sig på 
marknadsföring regionalt och nationellt. 

• Riktade insatser för utflyttade - återvändarsatsning . 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-11-30 § 211 om att anta förslag till fortsatt 
arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
 
Sammanfattning 
 
KF beslutade 2007-11-30 § 211 att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårds-
programmet avseende åren 2008-2010. I skärgårdsprogrammet anges att byggnads-
nämnden ska lägga fram förslag till områdesbestämmelser för skärgården för antagande 
i kommunfullmäktige under 2008. En återrapport till KF om att planen inte kommer att 
kunna antas under 2008 skedde vid BN i juni 2008. BN beslutade i maj 2009 om att 
istället för områdesbestämmelser upprätta ett planprogram för skärgården. 
 
Översiktsplanen ”Karlshamn 2030” antogs av KF 2015-05-04. I översiktsplanen, under 
rubrik Planstrategi.../Kommande fördjupningar och strategiska program/Skärgården (sid 
22-23), förordas att en fördjupad översiktsplan görs för skärgården. Då KF har antagit 
översiktsplanen har man på tjänstemannanivå ansett detta innebära att beslutet om att 
ta fram ett planprogram för skärgården ersatts av översiktsplanens intention att istället 
göra en fördjupad översiktsplan. För att förtydliga detta bör dock KF fatta ett särskilt 
beslut om att upphäva det tidigare beslutet om att arbeta enligt skärgårdsprogrammet.  
Att översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan för skärgården tas fram 
innebär dock inte att ett sådant arbete per automatik startar. För att uppdraget skall ges 
till byggnadsnämnden att starta planarbetet krävs att KS fattar ett beslut om att beställa 
fördjupad översiktsplan för skärgården. Att beställa ett sådant planarbete bedöms dock 
inte vara aktuellt för närvarande med hänsyn till rådande omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 
KF beslut 2007-11-30 § 211 
Skärgårdsprogrammet
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-11-30 § 211 om att anta förslag till fortsatt 
arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
 
Sammanfattning 
 
KF beslutade 2007-11-30 § 211 att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårds-
programmet avseende åren 2008-2010. I skärgårdsprogrammet anges att byggnads-
nämnden ska lägga fram förslag till områdesbestämmelser för skärgården för antagande 
i kommunfullmäktige under 2008. En återrapport till KF om att planen inte kommer att 
kunna antas under 2008 skedde vid BN i juni 2008. BN beslutade i maj 2009 om att 
istället för områdesbestämmelser upprätta ett planprogram för skärgården. 
 
Översiktsplanen ”Karlshamn 2030” antogs av KF 2015-05-04. I översiktsplanen, under 
rubrik Planstrategi.../Kommande fördjupningar och strategiska program/Skärgården (sid 
22-23), förordas att en fördjupad översiktsplan görs för skärgården. Då KF har antagit 
översiktsplanen har man på tjänstemannanivå ansett detta innebära att beslutet om att 
ta fram ett planprogram för skärgården ersatts av översiktsplanens intention att istället 
göra en fördjupad översiktsplan. För att förtydliga detta bör dock KF fatta ett särskilt 
beslut om att upphäva det tidigare beslutet om att arbeta enligt skärgårdsprogrammet.  
Att översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan för skärgården tas fram 
innebär dock inte att ett sådant arbete per automatik startar. För att uppdraget skall ges 
till byggnadsnämnden att starta planarbetet krävs att KS fattar ett beslut om att beställa 
fördjupad översiktsplan för skärgården. Att beställa ett sådant planarbete bedöms dock 
inte vara aktuellt för närvarande med hänsyn till rådande omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 
KF beslut 2007-11-30 § 211 
Skärgårdsprogrammet
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-05-18 Dnr: 2020/1684 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum § 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 190 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 124 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Upphävande av beslut avseende arbete med skärgårdsplanen 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-11-30 § 211 om att anta förslag till fortsatt 
arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
 
Sammanfattning 
 
KF beslutade 2007-11-30 § 211 att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårds-
programmet avseende åren 2008-2010. I skärgårdsprogrammet anges att byggnads-
nämnden ska lägga fram förslag till områdesbestämmelser för skärgården för antagande 
i kommunfullmäktige under 2008. En återrapport till KF om att planen inte kommer att 
kunna antas under 2008 skedde vid BN i juni 2008. BN beslutade i maj 2009 om att 
istället för områdesbestämmelser upprätta ett planprogram för skärgården. 
 
Översiktsplanen ”Karlshamn 2030” antogs av KF 2015-05-04. I översiktsplanen, under 
rubrik Planstrategi.../Kommande fördjupningar och strategiska program/Skärgården (sid 
22-23), förordas att en fördjupad översiktsplan görs för skärgården. Då KF har antagit 
översiktsplanen har man på tjänstemannanivå ansett detta innebära att beslutet om att 
ta fram ett planprogram för skärgården ersatts av översiktsplanens intention att istället 
göra en fördjupad översiktsplan. För att förtydliga detta bör dock KF fatta ett särskilt 
beslut om att upphäva det tidigare beslutet om att arbeta enligt skärgårdsprogrammet.  
Att översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan för skärgården tas fram 
innebär dock inte att ett sådant arbete per automatik startar. För att uppdraget skall ges 
till byggnadsnämnden att starta planarbetet krävs att KS fattar ett beslut om att beställa 
fördjupad översiktsplan för skärgården. Att beställa ett sådant planarbete bedöms dock 
inte vara aktuellt för närvarande med hänsyn till rådande omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 
1 KF beslut 2007-11-30 § 211 
2 Skärgårdsprogrammet 

 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-05-18 Dnr: 2020/1684 

 

Susanne Norlindh 
Mark- och exploateringsingenjör
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KARLSHAMNS KOMMUN  PROTOKOLL KF 9  420
  
Kommunfullmäktige   2007-11-30 
 
 
 

KF § 211  KS § 306  AU § 213   
2007-11-30  2007-11-20 2007-11-06 
Förslag till fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010 
 
Teknik- och fritidsnämndens och byggnadsnämndens presidium har genomfört en 
aktualitetsöversyn och upprättat förslag till fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet 
avseende åren 2008-2010. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2007-10-24 och byggnadsnämnden 
2007-10-03 beslutat att godkänna förslaget samt att överlämna detsamma till kommun-
fullmäktige med anhållan om antagande. 
 
Förslag till fortsatt arbetet enligt skärgårdsprogrammet intas som bilaga § 211. 
_____  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: 
 
I ärendet yttrar sig Suzanne Svensson. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010. 
 
ÖVR  delges teknik- och fritidsnämnden 
 byggnadsnämnden 
 Suzanne Svensson  
 Bernt Ibertsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla förslag till policy för styrning och kvalitetsutveckling 
 
att med detta beslut upphäva beslut KF § 90 2014-06-16 angående Kompass 
Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om kommunens nuvarande styrsystem. 
Under de gångna åren har synen på styrning och kvalitetsutveckling förändrats. 
Arbetet är nu inriktat på att skapa en styrning som bygger på en tillitsbaserad kultur 
och att sätta fokus på uppdraget och att nå önskvärda resultat. 
 
Policyn riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommun och bolag 
 
Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, 
organisering och processer/arbetssätt samverkar för att nå värde för de vi är till för. 
Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grund-
principer som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till 
kvalitet och effektivitet. 
 
Till policy för styrning och kvalitetsutveckling kommer riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar att tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Policy för styrning och kvalitetsutveckling, 2020-05-04 
Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
CSG § 2 Samverkan av Policy för styrning och kvalitetsutveckling
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla förslag till policy för styrning och kvalitetsutveckling 
 
att med detta beslut upphäva beslut KF § 90 2014-06-16 angående Kompass 
Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om kommunens nuvarande styrsystem. 
Under de gångna åren har synen på styrning och kvalitetsutveckling förändrats. 
Arbetet är nu inriktat på att skapa en styrning som bygger på en tillitsbaserad kultur 
och att sätta fokus på uppdraget och att nå önskvärda resultat. 
 
Policyn riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommun och bolag 
 
Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, 
organisering och processer/arbetssätt samverkar för att nå värde för de vi är till för. 
Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grund-
principer som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till 
kvalitet och effektivitet. 
 
Till policy för styrning och kvalitetsutveckling kommer riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar att tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Policy för styrning och kvalitetsutveckling, 2020-05-04 
Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
CSG § 2 Samverkan av Policy för styrning och kvalitetsutveckling
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-03-185-04 Dnr: 2017/4098 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 195 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 125 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag till policy för styrning och 
kvalitetsutveckling 
 
att föreslå kommunfullmäktige att med detta beslut upphäva beslut KF § 90 2014-06-
16 angående Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om kommunens nuvarande styrsystem. 
Under de gångna åren har synen på styrning och kvalitetsutveckling förändrats. 
Arbetet är nu inriktat på att skapa en styrning som bygger på en tillitsbaserad kultur 
och att sätta fokus på uppdraget och att nå önskvärda resultat. 
 
Policyn riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommun och bolag 
 
Policyn visar kommunens förflyttning mot ett nytt synsätt där kultur, struktur, 
organisering och processer/arbetssätt samverkar för att nå värde för de vi är till för. 
Vidare innehåller policyn en modell över hur styrprocessen ser ut och vilka grund-
principer som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till 
kvalitet och effektivitet. 
 
Till policy för styrning och kvalitetsutveckling kommer riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar att tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Policy för styrning och kvalitetsutveckling, 2020-05-04 
Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
CSG § 2 Samverkan av Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
 
Beslutet skickas till 
 
Alla nämnder 
Koncernens ledningsgrupp (KLG) 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
 
 
 
Anette Ericson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-03-18 Dnr: 2017/4098 

 

Verksamhetscontroller
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 

Gäller fr. o m: 2020-xx-xx     Översyn ska ske inför ny mandatperiod eller vid 

behov 

Beslut: KF § xxx, 2020-xx-xx    Ansvarig tjänsteperson är Kommundirektör 

 

Policy för styrning och kvalitetsutveckling 

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

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

kommunen och de helägda bolagen. 

Fokus på de vi är till för 

För att verkställa kommunens uppdrag har kommunfullmäktige antagit en modell för 

styrning och kvalitetsutveckling. Modellen tar sin utgångspunkt i uppdraget och de 

effekter som ska nås för berörda målgrupper. 

Mötet mellan medarbetare och brukare utgör kärnan i kommunens verksamheter och 

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

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

fattade beslut. Goda insatser och resultat ska uppmuntras och spridas. 

Bilden nedan visar hur kultur, struktur, organisation och processer/arbetssätt förutsätter 

ett samspel för effektivitet, kvalitet och fokus. Den högsta ledningen är ansvarig för att 

skapa de processer som ger förutsättningar för att kvalitetssäkra och genomföra 

uppdragen. 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Policy för styrning och kvalitetsutveckling  
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Grundprinciperna för styrning och kvalitetsutveckling: 

 fokus på att skapa värde för de vi är till för 

 vi ser olikheter och mångfald som en styrka 

 i organisationen uppmuntras öppenhet, initiativ och idérikedom 

 vi stöttar varandra och ser till helheten 

 kompetens och professionellt omdöme utgör grunden för våra handlingar 

 stort handlingsutrymme inom givna ramar 

 vi arbetar systematiskt med analys och kvalitetsutveckling 

 tydlighet i ansvar och roller 

 vi väjer inte för problem utan tar tag i dem 

 varje resurs och skattekrona används på ett effektivt sätt 

 

Karlshamns kommuns styrprocess för kvalitetsutveckling 

 

Beslut & styrdokument 

Den kommunala verksamheten styrs såväl av statliga som kommunala styrdokument. 

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att 

kommunen ska fullgöra sina uppgifter. 

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

Kommun. Detta genom beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Vid beslut 

har beslutsfattaren att beakta kommunfullmäktiges beslut, lagar, förordningar, policys 

andra regler. 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar om bland annat vision, mål, budget, prioriteringar och 

ambitionsnivåer för kommunen samt om reglementen för nämnder. För bolagen 

beslutar fullmäktige om bolagsordning och ägardirektiv. 

Vision. Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet 

enats om 

att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare. 

Kommunprogrammet innehåller de politiska viljeinriktningarna och beslutas av 

kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. Kommunprogrammet talar om vad vi ska 

göra för att arbeta i visionens riktning och där finns kommunens inriktningsmål som 

hjälper till att planera arbetet under perioden.  
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Reglementen för nämnder och styrelse reglerar respektive nämnds uppdrag och 

ansvarsområden. 

Bolagsstyrelserna styrs av aktiebolagslagen samt av bolagsordningen, som beslutas 

av kommunfullmäktige via bolagsstämman, och av ägardirektiven som beslutas direkt 

av kommunfullmäktige. Bolagsstyrelserna beslutar om mål, budget, prioriteringar och 

ambitionsnivåer för sin verksamhet. 

Planering 

Planeringsarbetet utgår från styrdokument och politiska beslut på olika politiska nivåer.  

I planeringsarbetet är kommunstyrelsens uppgift att leda arbetet och samordna 

utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten. 

Mål- och budgetdokumentet konkretiserar kommunprogrammet och innehåller mål 

och budget för det kommande året och planer för ytterligare två år. God och långsiktig 

resursplanering skapar förutsättningar för kvalitet och effektivitet i den löpande 

verksamheten och för utvecklingsarbete. 

Nämnder och styrelser fastställer verksamhetsplaner/affärsplaner). Dessa planer 

uttrycker mål, prioriteringar/strategiska utvecklingsområden, budget och övriga 

förutsättningar (t ex nuläge och omvärldsanalys). Mål och mått skapar möjlighet för 

organisationen att följa om verksamheten är på väg mot önskvärda resultat. 

Förvaltningar (verksamheter och enheter) utarbetar verksamhetsplaner med 

prioriterade utvecklingsområden och konkretisering av vilka insatser som ska 

genomföras under kommande period. Internbudgeten anger de ekonomiska 

förutsättningarna. 

Genomförande 

Genomförandet bärs av organisationens medarbetare och den kvalitet som uppnås är 

beroende av människors engagemang, kunskap, kompetens, omdöme och vilja att 

bidra. 

Förvaltningschefer och VD är ytterst ansvariga för de verksamhetsmässiga och 

ekonomiska resultat som uppnås och för att verkställa och följa upp uppdraget. 

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

verksamheten inom det givna uppdraget. Det handlar om att utveckla arbetsprocesser, 

bedöma om arbetet utförs enligt beslut samt att undersöka vilka åtgärder som behöver 

vidtas. 
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Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över att de av fullmäktige fastställda målen efterlevs 

och följa så att kommunens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning 

samt att de av fullmäktige och styrelsen beslutade anvisningarna tillämpas. 

Kommunstyrelsen tillser att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas, hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och 

ansvarar för samordningsträffar med nämndpresidierna.  

Kommunstyrelsen har fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Detta främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 

övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen ska tillvarata 

kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 

företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

(kommunstyrelsens uppsiktsplikt). 

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

fastställd verksamhetsplanering. 

Analysarbete 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett styrsystem är en god analys av 

verksamhet och omvärld. Ett kvalificerat analysarbete tar sin utgångspunkt i insamlad 

information/ data från verksamheten, i forskning och i beprövad erfarenhet. Analysen 

består både i att blicka bakåt ett eller flera år för att kunna ta tillvara erfarenheterna i 

den fortsatta verksamheten och att blicka framåt mot framtida utmaningar och 

identifiera nya verktyg och arbetsmetoder. Analysen ska ske på alla nivåer i 

organisationen. 

Uppföljning och analys ska göras utifrån politiska beslut och hållbarhetsperspektiv. 
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Resultatanalys är en sammanfattande beteckning för uppföljning och utvärdering av 

verksamheternas resultat. Resultatanalysen ger ett viktigt underlag för den fortsatta 

interna planeringen och styrningen. Informationen om resultatet ska ligga till grund 

både för en omprövning av hur verksamheten bedrivs, för planeringen framåt och för 

den årliga tilldelningen av resurser.  

Resultat ska återrapporteras till kommunfullmäktige efter första tertialet (april) och i 

samband med delårsrapport (augusti) samt årsbokslut (nämndernas 

resultatrapporter). I resultatrapporterna följer Kommunfullmäktige upp resultat och 

analyser från nämnder och styrelser. Nämnder rapporterar därutöver sitt ekonomiska 

resultat till kommunstyrelsen efter februari och oktober. 

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas 

verksamhetsområden. De granskar på samma sätt även verksamheten i de 

kommunala bolagen.  

Styrmodellen inbegriper resultatdialoger som ska genomföras på alla nivåer i 

organisationen: 

 Medarbetare har resultatdialog med närmaste chef (kollektivt på APT, enskilt vid 

medarbetarsamtal eller i löpande dialog i det dagliga arbetet). 

 Enhetschef har resultatdialog med överordnad chef 

 Verksamhetschefer/ avdelningschefer har resultatdialoger tillsammans med 

överordnad chef 

 VD har resultatdialog med styrelse 

 Förvaltningschefer har resultatdialog tillsammans med kommundirektör 

 Förvaltningsledning har resultatdialog tillsammans med nämnd/styrelse 

 Styrelsen för helägda dotterbolag har resultatdialog med Stadsvapnets styrelse 

 Nämnder och bolag har resultatdialoger tillsammans med kommunstyrelsen 

Resultatdialogen med analys ska dokumenteras i resultatrapporterna så att det går att 

följa utvecklingen. 

Verksamheterna ansvarar för förändring, dvs att åtgärder genomförs för utveckling 

och förbättring utifrån de politiskt ställda målen. Det handlar om att utveckla 

arbetsprocesser, bedöma om arbetet utförs enligt beslut samt att undersöka vilka 

åtgärder som behöver vidtas. 

Avslutning 

Styrsystemet, som omfattar struktur, kultur, organisering och arbetssätt, ska säkerställa 

ett fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Varje beslutsnivå ska 

aktivt verka för att: 

 stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

 bygga tillitsfulla relationer samt 

 säkerställa att medarbetarna, inom givna ramar, uppmuntras och tar initiativ som 

är till gagn för de vi är till för. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Central samverkansgrupp 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Central samverkansgrupps beslut 
 
Centrala samverkansgruppen är överens om att förslaget till Policy för styrning och 
kvalitetsutveckling härmed har samverkats. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetscontroller Anette Ericson redogör för förslag till Policy för styrning och 
kvalitetsutveckling. 
 
För att verkställa kommunens uppdrag ska kommunfullmäktige anta en modell för styr-
ning och kvalitetsutveckling. Modellen tar sin utgångspunkt i uppdraget och de effekter 
som ska nås för berörda målgrupper. 
 
Mötet mellan medarbetare och brukare utgör kärnan i kommunens verksamheter och 
det är där kvalitet uppstår. Personalen är nyckeln till framgång, utveckling och en 
lärande organisation. Allt arbete bygger på tillit och ansvar inom ramen för politiskt 
fattade beslut. Goda insatser och resultat ska uppmuntras och spridas. 
 
Grundprinciperna för styrning och kvalitetsutveckling: 
 

 fokus på att skapa värde för de vi är till för 

 vi ser olikheter och mångfald som en styrka 

 i organisationen uppmuntras öppenhet, initiativ och idérikedom 

 vi stöttar varandra och ser till helheten 

 kompetens och professionellt omdöme utgör grunden för våra handlingar 

 stort handlingsutrymme inom givna ramar 

 vi arbetar systematiskt med analys och kvalitetsutveckling 

 tydlighet i ansvar och roller 

 vi väjer inte för problem utan tar tag i dem 

 varje resurs och skattekrona används på ett effektivt sätt 
 
Gemensam plan för implementering kommer att tas fram och ett digitalt verktyg kommer 
att upphandlas. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslaget taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
att upphäva beslutet KF § 144, 2017-09-18, Reviderad KF § 8, 2018-02-19, Taxa för 
rengöring (sotning) – Räddningstjänsten Västra Blekinge och KF § 144, 2017-09-18, 
Reviderad KF § 8, 2018-02-19. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt måste en uppfräschning av sotningsverksamhetens lokal ske, 
detta blir mot ett tilläggsavtal på hyran.  
För att finansiera detta behöver taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras. 
Karlshamns kommuns sotningsdistrikt har sedan 2009 haft en lägre taxa än övriga 
förbundets medlemskommuner (se förklaring i bifogad fil) och önskar höja taxan till 
samma nivåer som våra grannkommuner.  
 
Nuvarande taxa sotning      
 
 Timkostnad 

(inkl. moms) 
Minutkostnad 
(inkl. moms) 

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 604,54 kr 10,08 kr 

Karlshamns kommun 592,92 kr 9,88 kr 

   
Nuvarande taxa brandskyddskontroll 
 
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. 
 
Den föreslagna höjningen av taxan kommer att påverka medborgarna med ca 7-9 kr för 
sotning och 11 kr för en brandskyddskontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
Förändrad taxa för sotning och brandskyddskontroll – Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
att upphäva beslutet KF § 144, 2017-09-18, Reviderad KF § 8, 2018-02-19, Taxa för 
rengöring (sotning) – Räddningstjänsten Västra Blekinge och KF § 144, 2017-09-18, 
Reviderad KF § 8, 2018-02-19. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt måste en uppfräschning av sotningsverksamhetens lokal ske, 
detta blir mot ett tilläggsavtal på hyran.  
För att finansiera detta behöver taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras. 
Karlshamns kommuns sotningsdistrikt har sedan 2009 haft en lägre taxa än övriga 
förbundets medlemskommuner (se förklaring i bifogad fil) och önskar höja taxan till 
samma nivåer som våra grannkommuner.  
 
Nuvarande taxa sotning      
 
 Timkostnad 

(inkl. moms) 
Minutkostnad 
(inkl. moms) 

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 604,54 kr 10,08 kr 

Karlshamns kommun 592,92 kr 9,88 kr 

   
Nuvarande taxa brandskyddskontroll 
 
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. 
 
Den föreslagna höjningen av taxan kommer att påverka medborgarna med ca 7-9 kr för 
sotning och 11 kr för en brandskyddskontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
Förändrad taxa för sotning och brandskyddskontroll – Räddningstjänsten Västra 
Blekinge
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-04-07 Dnr: 2020/1258 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19 163 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 126 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
att upphäva beslutet KF § 144, 2017-09-18, Reviderad KF § 8, 2018-02-19, Taxa för 
rengöring (sotning) – Räddningstjänsten Västra Blekinge och KF § 144, 2017-09-18, 
Reviderad KF § 8, 2018-02-19. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt måste en uppfräschning av sotningsverksamhetens lokal ske, 
detta blir mot ett tilläggsavtal på hyran.  
För att finansiera detta behöver taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras. 
Karlshamns kommuns sotningsdistrikt har sedan 2009 haft en lägre taxa än övriga 
förbundets medlemskommuner (se förklaring i bifogad fil) och önskar höja taxan till 
samma nivåer som våra grannkommuner.  
 
Nuvarande taxa sotning   Timkostnad  Minutkostnad 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner  604,54 kr  10,08 kr  inklusive moms  
Karlshamns kommun  592,92 kr  9,88 kr  inklusive moms 
 
Nuvarande taxa brandskyddskontroll 
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 879,21 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 689,41 kr/timme i Karlshamns kommun. 
 
Den föreslagna höjningen av taxan kommer att påverka medborgarna med ca 7-9 kr för 
sotning och 11 kr för en brandskyddskontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förändrad taxa för sotning och brandskyddskontroll – Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson 
Enhetschef Sotningsverksamheten Patric Olgrim 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-04-07 Dnr: 2020/1258 

 

 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
På kommundirektörens uppdrag har det gjorts en utredning om optimalt 
huvudmannaskap av sotningsverksamheten som resulterade i ett beslut att vi ska finnas 
kvar i kommunal regi.  
 
Det var tänkt att sotningsverksamheten skulle byta lokaler och istället utgå från 
Tubbaryd men det blev inte av och andra möjligheter undersöktes. De lokaler som finns 
och som kan vara aktuella har en hyra som är mångdubbelt dyrare än den som 
verksamheten betalar idag, samtidigt som läget och utformning av lokal är bättre i den 
befintliga lokalen i Strömma. 
 
Sotningsverksamheten väljer därför att förlänga avtalet med ett femårs intervall. Lokalen 
har dock ett renoveringsbehov då sotningsverksamheten har haft sin verksamhet där i 
25 år, duschrummet var redan då i använt skick medan resterande delar renoverades. 
 
 
Sara Wallman 
Koordinator
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Karlshamn 2020-04-03   

 

 

 

 

 

Angående taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, imkanaler i 

restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får föreskriva att avgift 

skall betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning innebär att taxan antas 

av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för räddningstjänsten.  

 

Behov av revidering av taxan har framförts mot bakgrund av ökade hyreskostnader för 

sotningsverksamheten i Karlshamns kommun. Verksamheten finansieras i sin helhet av intäkter 

från taxan varför en justering bedöms nödvändig. 

 

Nuvarande taxor för sotningsverksamheten skiljer sig mellan förbundets medlemskommuner. 

Anledningen till detta är att direktionen för räddningstjänsten sänkte taxan för Karlshamns 

kommun med ca. 2% år 2009 med motivet att verksamheten drevs med överskott. Taxan är 

också lägre i Karlshamns kommun avseende brandskyddskontrollen då moms inte utgår vid 

kommunal myndighetsutövning. Moms utgår dock vid brandskyddskontroll i entreprenaddrift, 

som är driftsformen i Sölvesborgs och Olofströms kommuner.  

 

Räddningstjänsten föreslår att verksamheten skriver fram ärendet om justering av taxan för 

sotning och brandskyddskontroll till berör nämnd för beredning. Nuvarande ordning med 

beredning i direktionen för räddningstjänsten är enligt vår bedöömning inte nödvändigt då 

detta uppdrag inte finns I förbundsordningen med tillhörande reglemente. Räddningstjänsten 

föreslår också att taxorna jämställs mellan medlemskommunerna vilket innebär att taxan 

justeras till 604,54 kr/tim (+1,96%) för sotning och till 703,37 kr/tim (+2,02%) för 

brandskyddskontroll. Skillnaden för kunden blir ca. nio kronor för sotning av en vedpanna och 

ca. sju kronor för sotning av en lokaleldstad. Motsvarande skillnad vid brandskyddskontroll blir 

ca. 11 kronor vid antagandet att kontrollen tar en halvtimme. 

 

Karlshamn 2020-04-03 

 
Magnus Kärvhag 

Räddningschef 

Karlshamns kommun 

Patric.olgrim@karlshamn.se 

374 81 Karlshamn 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta nya regler och taxor för plats i tomtkö. 
 
att upphäva beslutet KS § 292, 1976-10-26, Regler för tomt och grupphusförmedling.  
 
Sammanfattning 
 
Genom införande av en årlig serviceavgift på 300 kr som ska erläggas nästkommande 
år efter det att man anmält sig till tomtkön så säkerställer sökanden att man får behålla 
sin plats i kön vilket resulterar i att kön endast består av de som verkligen vill stå i kö för 
en tomt i Karlshamns kommun. Detta gör att kön kommer minska betydligt och arbetet 
med att upprätthålla kön med aktuella kontaktuppgifter kommer att effektiviseras. 
 
Genom digitalisering av tomtkön så kommer även processen med marknadsföring och 
tilldelning av tomter att effektiviseras. 
 
Samtidigt så sänks anmälningsavgiften från 500 kronor till 300 kronor för att anmäla sig 
till en plats i kön. Inga av avgifterna som erläggs för plats i tomtkö ska vara 
återbetalningsbara utan är serviceavgifter för administrationskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
8.2 Regler för tomt- och grupphusförmedling 
Förslag till regler och taxor för plats i tomtkö
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nya regler och taxor för plats i tomtkö. 
 
att upphäva beslutet KS § 292, 1976-10-26, Regler för tomt och grupphusförmedling.  
 
Sammanfattning 
 
Genom införande av en årlig serviceavgift på 300 kr som ska erläggas nästkommande 
år efter det att man anmält sig till tomtkön så säkerställer sökanden att man får behålla 
sin plats i kön vilket resulterar i att kön endast består av de som verkligen vill stå i kö för 
en tomt i Karlshamns kommun. Detta gör att kön kommer minska betydligt och arbetet 
med att upprätthålla kön med aktuella kontaktuppgifter kommer att effektiviseras. 
 
Genom digitalisering av tomtkön så kommer även processen med marknadsföring och 
tilldelning av tomter att effektiviseras. 
 
Samtidigt så sänks anmälningsavgiften från 500 kronor till 300 kronor för att anmäla sig 
till en plats i kön. Inga av avgifterna som erläggs för plats i tomtkö ska vara 
återbetalningsbara utan är serviceavgifter för administrationskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
8.2 Regler för tomt- och grupphusförmedling 
Förslag till regler och taxor för plats i tomtkö
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-02-24 Dnr: 2020/746 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 198 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 127 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Avgift för plats i tomtkö 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget om regler och taxor för plats i tomtkö. 
 
att upphäva beslutet KS § 292, 1976-10-26, Regler för tomt och grupphusförmedling.  
 
Sammanfattning 

Genom införande av en årlig serviceavgift på 300 kr som ska erläggas nästkommande 
år efter det att man anmält sig till tomtkön så säkerställer sökanden att man får behålla 
sin plats i kön vilket resulterar i att kön endast består av de som verkligen vill stå i kö för 
en tomt i Karlshamns kommun. Detta gör att kön kommer minska betydligt och arbetet 
med att upprätthålla kön med aktuella kontaktuppgifter kommer att effektiviseras. 
Genom digitalisering av tomtkön så kommer även processen med marknadsföring och 
tilldelning av tomter att effektiviseras. 
Samtidigt så sänks anmälningsavgiften från 500 kronor till 300 kronor för att anmäla sig 
till en plats i kön. Inga av avgifterna som erläggs för plats i tomtkö ska vara 
återbetalningsbara utan är serviceavgifter för administrationskostnader. 

Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafssons tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
8.2 Regler för tomt- och grupphusförmedling 
Förslag till regler och taxor för plats i tomtkö 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Ulrika Nordén Johansson 
Avdelningschef Stadsbyggnadsavdelningen Emina Kovacic 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
I arbetet med att digitalisera tjänster som underlättar för våra medborgare så har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit beslutet att skapa en e-tjänst för de som vill stå i 
kommunal tomtkö. Idag så betalar alla som vill stå i tomtkö en anmälningsavgift och 
därefter betalar man ingen årlig avgift, vilket gör att det finns inget incitament för 

77



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-02-24 Dnr: 2020/746 

 

medborgaren att avanmäla sig från den kommunala tomtkön. Idag finns det 250 
personer som står i kö och den som har stått längst har stått sedan 1978.   
 
Anneli Gustafsson 
Verksamhetsstrateg
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr. o m: 1977-01-01  
Beslut: KS § 292, 1976-10-26 

 
 
 
 
 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Regler för tomt- och 
grupphusförmedling 

 
 
 

Regler för tomt- och grupphusförmedling 
 

Kommunen skall upprätta en kölista över sökande av tomt eller grupphus, på vilken sökande skall 
placeras i kronologisk ordning för tilldelning. 

1       Kommunen skall upprätta en kölista över sökande av tomt eller grupphus, på vilken sökande   
         skall placeras i kronologisk ordning för tilldelning. 
 
2 Anmälan skall göras på blankett som tillhandahålles av kommunen. Sökanden skall                       
          på denna lämna personuppgifter samt uppgift om på vilka områden tomt   
          eller grupphus önskas. Adressförändringar skall omgående anmälas. 
 
3 I samband med anmälan till tomtkön skall sökanden till kommunen erlägga en  
         depositionsavgift på 500 kronor. Deponerat belopp återbetalas utan räntegottgörelse  
         när sökanden avförs från tomtkön p g a tomtköp, återkallelse av ansökan eller av annan    
         anledning. 
 
4 Som anmälningsdatum skall räknas den dag då såväl anmälan som depositionsavgift             
         kommit kommunen tillhanda. 
 
5 Sökande, som - efter dessa regleras ikraftträdande - två gånger har erbjudits tomt resp   
         grupphus inom av sökanden i första hand angivet område men ej accepterat något förslag,   
         skall avföras från kölistan. 
 
6 Sökande, som erhållit tomt eller grupphus av kommunen eller genom dess förmedling,  
          äger ej rätt att på nytt ansöka om tomt förrän efter fem år från tidpunkten för tecknat  
          köpeavtal. Detta gäller även för sökande, som köpt tomt eller grupphus från byggnads- 
          företag eller enskild exploatör. 
 
7 Sökande, som erhållit förhandsrätt till tomt, skall följa de av kommunen antagna reglerna   
         därom. 
 
8 I undantagsfall kan avsteg medges från ovan angivna regler om särskilda omständligheter   
         motiverar detta (t. ex. sjukdom, handikapp, särskilda intressen för näringsliv eller samhälleliga  
         organ, bostadssociala skäl m m) 
 
9 Beslut om tillämpning av dessa regler skall fattas av kommunstyrelsen eller efter dess   
          delegationsuppdrag.       
 ______ 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: DDDD-DD-DD 
KF § X, DDDD-DD-DD  

 
 
 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler och taxor för plats i tomtkö

 
 

Regler och taxor för plats i tomtkö  
 
 

 
§ 1  
Kommunen upprättar och administrerar en kölista över sökande av tomt, på vilken sökande skall 
placeras i kronologisk ordning utifrån ansökningsdatum. 

 
§ 2  
Anmälan skall göras digitalt via e-tjänsten, Plats i tomtkö på kommunens hemsida. I de fall sökanden 
inte har möjlighet eller vill söka digitalt, kan sökanden få hjälp med sin ansökan genom att boka tid 
med en kommunal handläggare. 
 
§ 3  
Vid anmälan till plats i tomtkö ska en anmälningsavgift på 300 kr erläggas. Avgiften är inte 
återbetalningsbar. 
 
§ 4  
Som anmälningsdatum räknas den dag anmälningsavgiften är betalad och ansökan är inskickad.  
 
§ 5  
Avgift för bibehållen plats i tomtkö ska efterkommande år erläggas med 300 kr. Avgiften är inte 
återbetalningsbar. 
 
§ 6  
Tilldelning av tomt sker enligt kösystemetets kronologiska ordning. Sökanden har rätt till att neka 
tilldelad tomt och ändå behålla sin plats i kön. 
 
§ 7  
Beslut om tillämpning av dessa regler och taxor fattas av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2020 
 
att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet för budget i balans. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnder och bolag i Karlshamns kommun prognostiserar ett helårsresultat på -54 mnkr 
i förhållande till budget. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder och 
finansförvaltning uppgår till -52 mnkr och kommunens helägda bolag till -2 mnkr. 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -70,6 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +18,4 mnkr. 
 
Nämndernas budgeterade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr för innevarande 
verksamhetsår och satsningarna i nämnderna uppgick till 10 mnkr för år 2020. 
Kommunfullmäktige har utöver detta beslutat om 35 mnkr i tilläggsanslag till nämnder i 
reviderad budget 2020, KF § 35 200427. Nettoeffekten innebär att verksamheterna har 
tillförts +15 mnkr. 
 
Nämnderna påverkas ekonomiskt av Coronapandemin där ett prognostiserat 
intäktsbortfall påverkar resultatet -5,8 mnkr och kostnaderna ökar med -2,3 mnkr. Statlig 
ersättning för sjuklöner samt sänkta arbetsgivaravgifter påverkar resultatet positivt med 
prognostiserade 8,3 mnkr. Nettoeffekten för kommunens nämnder och finansförvaltning 
uppgår till 0,2 mnkr för kända faktorer. Sannolikt finns indirekta kostnadsökningar i 
resultatet som är svåra att mäta då orsaken kan vara en följd av pandemin, alternativt 
en förändring i samhället. (Prognoserna bygger på antagande om att pandemin 
påverkar verksamheten i ytterligare 3 månader. Hänsyn har tagits till samtliga beslutade 
statsbidrag och SKR:s scenario på vikande skatteprognoser.) Gällande bolagen är det 
endast Kreativum som redovisar påverkan på resultatet, där de prognostiserar ett 
intäktsbortfall på -2,0 mnkr avseende pandemin. 
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2020 
 
Driftredovisning nämnder och 
finansförvaltning, mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunfullmäktige -3 -1 -3 0 -3
Överförmyndarnämnd -3 -1 -3 0 -3
Kommunrevision -1 0 -1 0 -1
Kommunstyrelse -194 -66 -203 -9 -195
UTB-nämnd -769 -284 -784 -15 -786
Kulturnämnd -33 -12 -33 0 -33
Teknik- och fritidsnämnd -93 -29 -99 -6 -96
Byggnadsnämnd -7 -3 -7 0 -7
Omsorgsnämnd -448 -153 -450 -2 -449
Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -132 -413 -39 -400
Summa nämnder -1 926 -681 -1 997 -71 -1 974
Summa finansförvaltning 1 946 669 1 964 18 1 950
Totalt 20 -12 -32 -52 -23  
 
I februari lämnades en prognos för driftsredovisningen där helårsresultatet uppgick till    
-43,0 mnkr vilken kan jämföras med -52,0 mnkr som lämnas efter april. Skillnaden 
mellan tidigare lämnad prognos och nu estimerad prognos för driftsredovisningen beror 
på följande: 
 

 Corona-pandemi som innebär intäktsbortfall och ökade kostnader 
 Ökande kostnader inom placering vuxna och Barn- och familj, öppenvård samt 

konsultkostnader 
 Ökande kostnader LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom personlig 

assistans 
 Ökande kostnader för ersättningen till fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning  
 Kompensation tillskjuts för sjukskrivningar och arbetsgivaravgifter 
 Kapitalkostnaderna påverkas positivt av lägre investeringsnivå 2019 
 Nedskrivning av bokfört värde Åryds skola 

 
Periodens utfall för driftredovisning nämnder och finansförvaltning är -12 mnkr och 
helårsprognosen är -32 mnkr, detta ger -52 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår. Nämnderna prognostiserar -71 mnkr och finansförvaltningen +18 mnkr. Det är 
framförallt UTB-nämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, men även 
Kommunstyrelsen och Teknik- och fritidsnämnden, som redovisar större avvikelser mot 
budget.  
 
UTB-nämnden har bedömt att obalansen inför budgetåret 2020 är -15 mnkr. Avvikelser 
som finns inom nämnden gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående verksamheter. Nämnden har ett pågående arbete med anpassningar  
(45 mnkr) för nå en budget i balans. Dock finns det volymökningar och fördyrande 
poster (-47 mnkr) som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de 
anpassningsinsatser som gjorts i organisationen. 
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Nämnden för Arbete och Välfärd har från föregående år en medföljande obalans på  
-25,5 mnkr i verksamheten. Obalansen beror på fortsatt ökade placeringar för vuxna, 
våld i nära relationer samt placeringar barn och familj. Den prognostiserade 
helårskostnaden avviker från budget med -39,0 mnkr och kostnaderna för placering 
vuxna och barn- och familj ökar samt LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom 
personlig assistans ökar. Nämnden vidtar och har vidtagit både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder komma i balans mellan budget och resultat. Coronapandemins 
ekonomiska effekter på verksamheterna är inte kända. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar med ett underskott på -9,0 mnkr. Orsaken är ökade 
livsmedelspriser, bortfall av intäkter i äldreomsorgsrestaurangerna, bortfall av intäkter för 
sotningsverksamheten, intäktsbortfall för arbetsplatsservice, extraordinära 
fastighetskostnader, kostnader för skyddsmaterial och kommungemensamma system. 
Verksamheten inom kommunledningsförvaltningen är nära ekonomisk balans.  
 
Teknik- och fritidsnämnden påverkas av intäktsbortfall till följd av ett stängt utomhusbad 
samt ändrat beslut kring föreningsbidrag. Den tekniska verksamheten bedömer att 
anpassningskraven inte är möjliga att genomföra utan att göra avkall på nödvändig drift 
och underhåll. Att sänka denna nivå ytterligare riskerar att öka kostnaderna på längre 
sikt. Underskottet prognostiseras till -6,0 mnkr. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att det i helårsprognosen ingår 
ersättning för sjuklönekostnader april-juli och nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-
juni. Prognosavvikelsen uppgår till +18,4 mnkr.  
 
Finansförvaltningens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har negativ 
helårsavvikelse på -8,1 mnkr i jämförelse med prognos från SKR 200429. Regeringen 
lämnade besked om ytterligare generella statsbidrag 200518 och den preliminära 
fördelningen till Karlshamns kommun på +9,4 mnkr har lagts till i helårsprognosen. 
 
Kapitalkostnader har positiv budgetavvikelse på grund av lägre utfall avseende 
investeringar 2019. Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, enligt beslut i 
KF § 6 2020-02-17, innebär högre finansiella intäkter. Överskottsutdelningen från 
Kommuninvest blir lägre än budgeterat. 
 
Negativ budgetavvikelse för nedskrivning av Mörrums skola på -1,0 mnkr på grund av 
rivning vid byggnation av ny F6 skola och nedskrivning av Åryds skola (Åryd 2:1) enligt 
beslut om överlåtelse -0,4 mnkr. Periodens ströförsäljning av mark uppgår till +0,5 mnkr 
och försäljning av fordon/maskiner uppgår till +0,2 mnkr. 
 
Investeringsredovisning nämnder, 
mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunstyrelse -261 -27 -244 17 -202
UTB-nämnd -14 -2 -13 1 -14
Kulturnämnd -2 0 -2 0 -2
Teknik- och fritidsnämnd -15 0 -15 0 -15
Omsorgsnämnd -4 0 -4 0 -4
Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -1 -4 0 -4
Summa -299 -30 -282 17 -240  
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Periodens utfall för investeringsredovisning nämnder är 30 mnkr och helårsprognosen är 
282 mnkr, detta ger +17 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på helår. Det är 
framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som ger positiv avvikelse. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2020 
 
Driftredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -2 -6 1 -7
Karlshamn Energi AB 7 4 4 -3 4
Karlshamns Hamn AB 3 4 3 0 3
Karlshamnsbostäder AB 35 14 32 -3 31
Karlshamnsfastigheter AB -9 -2 -6 3 -9
Kreativum i Blekinge AB -4 -2 -4 0 -
Summa 24 16 23 -2 22  
  *Årsbudget ej fastställd av styrelsen för Kreativum i Blekinge AB per 2020-05-20.  
 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 14 mnkr 
och helårsprognosen uppgår till 23 mnkr, detta ger -5 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår.  
 
I budgeten och helårsprognosen för Karlshamn Energi AB inkluderas en nedskrivning av 
fiber till landsbygden på 19 mnkr som inte är medtagen i utfallet för perioden. 
Helårsprognosen har även justerats ned för Karlshamn Energi AB p g a lägre 
täckningsbidrag under årets första månader orsakat av en varm vintersäsong vilket 
påverkar lönsamheten inom fjärrvärme och elnät. Karlshamnsbostäder AB har också 
justerat ned sin helårsprognos i förhållande till budget p g a att uppsägningar från 
kommunen inkommit efter lagd budget. 
 
Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Karlshamn Energi AB -158 -41 -150 8 -155
Karlshamns Hamn AB -98 -15 -123 -25 -98
Karlshamnsbostäder AB -92 -30 -92 0 -87
Karlshamnsfastigheter AB -121 -11 -121 0 -125
Kreativum i Blekinge AB -6 0 -2 4 -
Summa -475 -96 -488 -13 -464  
 
Helårsprognosen för investeringarna har ökat med -13 mnkr jämfört med budget. Detta 
beror främst på att Karlshamns Hamn kan påbörja investeringar tidigare än beräknat, 
gällande ombyggnation i terminaler och kajer.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2020 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-april 2020 
Handlingsplan för AV-nämnden 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ytterligare en att-sats ska läggas till med följande lydelse 
”att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet för budget i balans”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det.
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2020-06-01 118 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Resultatrapport januari-april 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2020 
 
Sammanfattning 
 
Nämnder och bolag i Karlshamns kommun prognostiserar ett helårsresultat på -54 mnkr 
i förhållande till budget. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder och 
finansförvaltning uppgår till -52 mnkr och kommunens helägda bolag till -2 mnkr. 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -70,6 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +18,4 mnkr. 
 
Nämndernas budgeterade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr för innevarande 
verksamhetsår och satsningarna i nämnderna uppgick till 10 mnkr för år 2020. 
Kommunfullmäktige har utöver detta beslutat om 35 mnkr i tilläggsanslag till nämnder i 
reviderad budget 2020, KF § 35 200427. Nettoeffekten innebär att verksamheterna har 
tillförts +15 mnkr. 
 
Nämnderna påverkas ekonomiskt av Coronapandemin där ett prognostiserat 
intäktsbortfall påverkar resultatet -5,8 mnkr och kostnaderna ökar med -2,3 mnkr. Statlig 
ersättning för sjuklöner samt sänkta arbetsgivaravgifter påverkar resultatet positivt med 
prognostiserade 8,3 mnkr. Nettoeffekten för kommunens nämnder och finansförvaltning 
uppgår till 0,2 mnkr för kända faktorer. Sannolikt finns indirekta kostnadsökningar i 
resultatet som är svåra att mäta då orsaken kan vara en följd av pandemin, alternativt 
en förändring i samhället. (Prognoserna bygger på antagande om att pandemin 
påverkar verksamheten i ytterligare 3 månader. Hänsyn har tagits till samtliga beslutade 
statsbidrag och SKR:s scenario på vikande skatteprognoser.) Gällande bolagen är det 
endast Kreativum som redovisar påverkan på resultatet, där de prognostiserar ett 
intäktsbortfall på -2,0 mnkr avseende pandemin.      
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2020 
 
Driftredovisning nämnder och 
finansförvaltning, mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunfullmäktige -3 -1 -3 0 -3
Överförmyndarnämnd -3 -1 -3 0 -3
Kommunrevision -1 0 -1 0 -1
Kommunstyrelse -194 -66 -203 -9 -195
UTB-nämnd -769 -284 -784 -15 -786
Kulturnämnd -33 -12 -33 0 -33
Teknik- och fritidsnämnd -93 -29 -99 -6 -96
Byggnadsnämnd -7 -3 -7 0 -7
Omsorgsnämnd -448 -153 -450 -2 -449
Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -132 -413 -39 -400
Summa nämnder -1 926 -681 -1 997 -71 -1 974
Summa finansförvaltning 1 946 669 1 964 18 1 950
Totalt 20 -12 -32 -52 -23  
 
I februari lämnades en prognos för driftsredovisningen där helårsresultatet uppgick till    
-43,0 mnkr vilken kan jämföras med -52,0 mnkr som lämnas efter april. Skillnaden 
mellan tidigare lämnad prognos och nu estimerad prognos för driftsredovisningen beror 
på följande:   
 

 Corona-pandemi som innebär intäktsbortfall och ökade kostnader 
 Ökande kostnader inom placering vuxna och Barn- och familj, öppenvård samt 

konsultkostnader 
 Ökande kostnader LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom personlig 

assistans 
 Ökande kostnader för ersättningen till fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning  
 Kompensation tillskjuts för sjukskrivningar och arbetsgivaravgifter 
 Kapitalkostnaderna påverkas positivt av lägre investeringsnivå 2019 
 Nedskrivning av bokfört värde Åryds skola 

 
Periodens utfall för driftredovisning nämnder och finansförvaltning är -12 mnkr och 
helårsprognosen är -32 mnkr, detta ger -52 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår. Nämnderna prognostiserar -71 mnkr och finansförvaltningen +18 mnkr. Det är 
framförallt UTB-nämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, men även 
Kommunstyrelsen och Teknik- och fritidsnämnden, som redovisar större avvikelser mot 
budget.  
 
UTB-nämnden har bedömt att obalansen inför budgetåret 2020 är -15 mnkr. Avvikelser 
som finns inom nämnden gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående verksamheter. Nämnden har ett pågående arbete med anpassningar (45 
mnkr) för nå en budget i balans. Dock finns det volymökningar och fördyrande poster (-
47 mnkr) som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser 
som gjorts i organisationen. 
 
Nämnden för Arbete och Välfärd har från föregående år en medföljande obalans på        
-25,5 mnkr i verksamheten. Obalansen beror på fortsatt ökade placeringar för vuxna, 
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våld i nära relationer samt placeringar barn och familj. Den prognostiserade 
helårskostnaden avviker från budget med -39,0 mnkr och kostnaderna för placering 
vuxna och barn- och familj ökar samt LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom 
personlig assistans ökar. Nämnden vidtar och har vidtagit både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder komma i balans mellan budget och resultat. Coronapandemins 
ekonomiska effekter på verksamheterna är inte kända.   
 
Kommunstyrelsen prognostiserar med ett underskott på -9,0 mnkr. Orsaken är ökade 
livsmedelspriser, bortfall av intäkter i äldreomsorgsrestaurangerna, bortfall av intäkter för 
sotningsverksamheten, intäktsbortfall för arbetsplatsservice, extraordinära 
fastighetskostnader, kostnader för skyddsmaterial och kommungemensamma system. 
Verksamheten inom kommunledningsförvaltningen är nära ekonomisk balans.  
 
Teknik- och fritidsnämnden påverkas av intäktsbortfall till följd av ett stängt utomhusbad 
samt ändrat beslut kring föreningsbidrag. Den tekniska verksamheten bedömer att 
anpassningskraven inte är möjliga att genomföra utan att göra avkall på nödvändig drift 
och underhåll. Att sänka denna nivå ytterligare riskerar att öka kostnaderna på längre 
sikt. Underskottet prognostiseras till -6,0 mnkr. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att det i helårsprognosen ingår 
ersättning för sjuklönekostnader april-juli och nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-
juni. Prognosavvikelsen uppgår till +18,4 mnkr.  
 
Finansförvaltningens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har negativ 
helårsavvikelse på -8,1 mnkr i jämförelse med prognos från SKR 200429. Regeringen 
lämnade besked om ytterligare generella statsbidrag 200518 och den preliminära 
fördelningen till Karlshamns kommun på +9,4 mnkr har lagts till i helårsprognosen. 
 
Kapitalkostnader har positiv budgetavvikelse på grund av lägre utfall avseende 
investeringar 2019. Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, enligt beslut i 
KF § 6 2020-02-17, innebär högre finansiella intäkter. Överskottsutdelningen från 
Kommuninvest blir lägre än budgeterat. 
 
Negativ budgetavvikelse för nedskrivning av Mörrums skola på -1,0 mnkr på grund av 
rivning vid byggnation av ny F6 skola och nedskrivning av Åryds skola (Åryd 2:1) enligt 
beslut om överlåtelse -0,4 mnkr. Periodens ströförsäljning av mark uppgår till +0,5 mnkr 
och försäljning av fordon/maskiner uppgår till +0,2 mnkr. 
 
Investeringsredovisning nämnder, 
mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunstyrelse -261 -27 -244 17 -202
UTB-nämnd -14 -2 -13 1 -14
Kulturnämnd -2 0 -2 0 -2
Teknik- och fritidsnämnd -15 0 -15 0 -15
Omsorgsnämnd -4 0 -4 0 -4
Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -1 -4 0 -4
Summa -299 -30 -282 17 -240  
 
Periodens utfall för investeringsredovisning nämnder är 30 mnkr och helårsprognosen är 
282 mnkr, detta ger +17 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på helår. Det är 
framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som ger positiv avvikelse. 
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Prognos helårsresultat bolag 2020 
 
Driftredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -2 -6 1 -7
Karlshamn Energi AB 7 4 4 -3 4
Karlshamns Hamn AB 3 4 3 0 3
Karlshamnsbostäder AB 35 14 32 -3 31
Karlshamnsfastigheter AB -9 -2 -6 3 -9
Kreativum i Blekinge AB -4 -2 -4 0 -
Summa 24 16 23 -2 22  
  *Årsbudget ej fastställd av styrelsen för Kreativum i Blekinge AB per 2020-05-20.  
 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 16 mnkr 
och helårsprognosen uppgår till 23 mnkr, detta ger -2 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår.  
 
I budgeten och helårsprognosen för Karlshamn Energi AB inkluderas en nedskrivning av 
fiber till landsbygden på 19 mnkr som inte är medtagen i utfallet för perioden. 
Helårsprognosen har även justerats ned för Karlshamn Energi AB p g a lägre 
täckningsbidrag under årets första månader orsakat av en varm vintersäsong vilket 
påverkar lönsamheten inom fjärrvärme och elnät. Karlshamnsbostäder AB har också 
justerat ned sin helårsprognos i förhållande till budget p g a att uppsägningar från 
kommunen inkommit efter lagd budget. 
 
Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Karlshamn Energi AB -158 -41 -150 8 -155
Karlshamns Hamn AB -98 -15 -123 -25 -98
Karlshamnsbostäder AB -92 -30 -92 0 -87
Karlshamnsfastigheter AB -121 -11 -121 0 -125
Kreativum i Blekinge AB -6 0 -2 4 -
Summa -475 -96 -488 -13 -464  
 
Helårsprognosen för investeringarna har ökat med -13 mnkr jämfört med budget. Detta 
beror främst på att Karlshamns Hamn kan påbörja investeringar tidigare än beräknat, 
gällande ombyggnation i terminaler och kajer.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2020 
2 Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-april 2020 
3 Handlingsplan för AV-nämnden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 5(5) 
 2020-05-22 Dnr: 2019/2790 

 

Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020 
Period: Januari-april 
Nämnd: Överförmyndarnämnden  
Nämndsordförande: Susanne Olsson 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen  
Förvaltningschef: Daniel Wäppling  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare 
 Utbildning av god man, förvaltare och förmyndare 
 Rekrytering av god man, förvaltare och förmyndare 
 Förordnande av tillfälliga uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare samt byten 
 Utredning av behov av god man, förvaltare och förmyndare 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
De mål som nämnden satt upp för vår verksamhet och som kräver att människor träffas eller samlas i större eller mindre 
grupper kanske inte uppnås. Det är med Covid-19 problem uppstår med att t.ex. förordna ställföreträdare till de som har rätt 
till det (de behöver ofta träffa huvudmannen innan de åtar sig ett uppdrag). Det kan också bli problematiskt att samla 
ställföreträdare till utbildningsinsatser. När det gäller utbildningar jobbar vi med att försöka hitta Webbaserade lösningar på 
detta problem. Övriga mål som handlar om digitalisering i någon form ser ut att kunna uppnås.  
 
Vi har sett en viss ökad frånvaro bland handläggare vilket har påverkat granskningstakten av årsräkningar. Skulle skolor och 
förskolor komma att stängas blir målet, att vara klar innan september månads slut, svårare att uppnå. 
 

91



Nämnden har en bra ekonomi och trots kostnader för en extra resurs (ca 100 000) och ett eventuellt inköp av modulen e-
Wärna GO  (130 000) kommer nämnden gå med överskott. Hur stort överskottet blir beror på om vi behöver vår extraresurs 
längre än prognostiserad period.  
 

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 
 

Tillströmningen av nya ställföreträdare har inte varit så stort som vi hoppats på och möjligtvis kan det ha att göra med rådande pandemi. 
Hitintills har 12 stycken nya ställföreträdare börjat uppdrag hos nämnden under 2020.  Vi försöker hitta nya sätt att rekrytera fler till vår 
verksamhet. Kommunikationsenheten har fått i uppdrag att återigen köra den digitala kampanj som sjösattes under 2019 
(rekryteringsfilm i sociala kanaler). Då tilltänkt ställföreträdare inte får eller vill träffa huvudmannen blir själva matchningen svår att 
genomföra vilket gör att, trots att vi har ett förslag på ställföreträdare, så blir svårt att inhämta samtycke och åtagande. 

 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden lyckas tillhandahålla 
ställföreträdare till de som är 
berättigad det 

Nämnden  har fått 40 stycken nya 
ställföreträdare    

  Ej uppfyllt  
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

Nämnden har valt att lägga en eventuell utbildningsdag på is tills vi vet hur utvecklingen kring Covid-19 ser ut. Vi jobbar just nu med att 
försöka hitta Web-baserade utbildningar som skulle kunna vara ett alternativ till vårt tredje nämndsmål. FSÖ (föreningen Sveriges 
överförmyndare) har, efter förfrågan av oss i Karlshamn, lovat att ta upp frågan om de kunde vara en samlande kraft för att sondera vilka 
utbildningar som finns att tillgå samt att samla dessa på en gemensam plattform. Nämnden har hittat en del utbildningar som vi planerar 
att lägga upp på hemsidan innan sommaren så vi har goda förhoppningar att uppfylla mål 1-3 under 2020. 

Mål 4 beror mycket på hur många nya ställföreträdare vi får under året då nya tenderar att vara mer motiverade att komma på en 
utbildning gällande årsräkningar. De mer erfarna brukar inte visa samma intresse att komma på dessa utbildningstillfällen.   

 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden erbjuder större variation 
av utbildningar  

3 nya instruktionsfilmer har lagts upp på 
hemsidan  

100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden erbjuder större variation 
av utbildningar  

3 externa utbildning/ informationsfilmer 
läggs upp på hemsidan 

100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden erbjuder större variation 
av utbildningar  

1 utbildningstillfälle som vänder sig till 
alla ställföreträdarna 

100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden erbjuder större variation 
av utbildningar 

Dubblering av deltagarantalet på 
utbildningen gällande årsräkningar 
(2020 jämförs med 2019) 

100 %  Ej uppfyllt  
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Nämnden har med detta mål poängterat vikten att beslutexpediering, men även övrig kommunikation, sker till båda vårdnadshavarna. Vi 
har också valt att lyfta in denna viktiga rutin som ett kontrollmoment i kommande internkontroll.  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Att beslut kommuniceras till båda 
vårdnadshavarna 

100 %  Delvis 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Fler förslag till E-tjänster har tagits fram och ligger just nu för produktion hos kommunikationsenheten. Prognosen är att vi 
kommer uppfylla nämndens mål att kunna tillhandahålla 4 nya E-tjänster under året.   

Jämfört med förra året ligger vi nu 20 årsräkningar efter vid samma period förra året. I år har vi haft fler dagar med vård av barn 
då förskolan, i och med Covid-19, blivit mer restriktiva i sin bedömning av när bör vara hemma från förskolan. Hur närmaste tiden 
kommer se ut vet vi inte och därmed inte heller om årsräkningarna blir färdiggranskade innan september månads utgång.  

till  

 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

4 nya E-tjänster 100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Årsräkningarna klara innan september 
månad slut 

100 %  Ej 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 
Med besöksförbud på kommunens boenden samt med Folkhälsomyndighetens uppmaning till social distansering har nämnden 
svårt att hitta ställföreträdare som vill och får träffa den person som tingsrätten förelagt oss att hitta en ställföreträdare till. Hur 
stor påverkan Covid-19 kommer få för vår verksamhet beror till stor del på hur länge social distansering föreskrivs.  

Vi har sett att den positiva tillströmning av nya ställföreträdare som vi såg under hösten 2019 har tyvärr avstannat. Det är 
troligtvis en naturlig följd av rådande pandemi. Nämnden får fundera på hur rekryteringsarbetet ska vidareutvecklas när 
människor just nu inte komma på informationsträffar, ”öppet-hus” arrangemang osv. Alternativa lösningar blir framöver viktiga 
inslag i vår verksamhet.   

För oss blir det också svårt att arrangera utbildningar för våra ställföreträdare eller bjuda in till informationsträffar då situationen 
är som den är. Vi jobbar nu med att inventera vilka web-baserade utbildningar och informationsmaterial som finns att tillgå för att 
därmed kunna erbjuda utbildning på distans. Frågan har ställts till ordförande i FSÖ om inte föreningen kan vara en 
sammanhållande kraft i att inventera vilka utbildningar som finns både till oss handläggare men även till ställföreträdarna. Vi 
hoppas också på att externa aktörer som t.ex. Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket kommer 
tillhandahålla distansutbildningar/informationsmaterial som lämpar sig för överförmyndarnämndens verksamhet. En del av 
nämndens mål kan därmed bli svårt att uppfylla, speciellt om ovan lägesbeskrivning blir långvarig. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
 
 
 

 

4. Ekonomisk uppföljning 

  
Årsbudget  

2020 
Periodbudget Periodens  

utfall 
Avvikelse 
perioden 

Helårs-  
prognos  

2020 

Prognos  
avvikelse 

 helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning   

                  
Intäkter 100 33 0 -33 45 -55 100   
                  
Personalkostnader -2 998 -999 -898 101 -2 698 300 -2 998   
Övriga kostnader -386 -129 -37 92 -250 136 -386   
Kapitalkostnader -5 -2 -2 0 -5 0 -5   
Bruttokostnader -3 389 -1 130 -937 193 -2 953 436 -3 389   
                  
Nettokostnader -3 289 -1 096 -937 159 -2 908 381 -3 289   
                  
                  
                 
                  

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 
Respektive controller tillsammans med förvaltningschef tar fram förslag till respektive nämnd vad som är viktigt att ha koll på.  
6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 

I bilaga fyller nämnden i sammanställning med  
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 Obalans från 2019 till 2020 
 Budget 2020 
 Prognos 2020 
 Avvikelse från budget 
 Anpassningar enligt politiskt beslut 2020 
 Anpassningar enligt plan förvaltningen 2020 
 Prognos för anpassningar 2020 

7. Investeringsuppföljning 

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

Investeringsprojekt 
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår
KS projekt > 7 mnkr 0

0
Projekt < 7 mnkr 0

0
0
0
0
0
0
0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0  

 

 

 

97



8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
 
Under hösten 2019 uppgraderade nämnden ärendehanteringssystemet Wärna till WärnaGo.  Med nämndens stabila ekonomi finns 
under 2020 möjlighet att ta ett steg mot en digitalisering av vår verksamhet. Modulen e-Wärna Go finns att köpa till för 130 000 inkl. 
initial utbildning för  handläggare och en testgrupp av ställföreträdare. Denna modul ska fungera som ett heltäckande system för 
redovisningshantering där en ställföreträdare har alla sina uppdrag samlat och med hjälp av BankID eller annan digital legitimation 
loggar in samt signerar sina redovisningar vid inlämnandet. Vi hoppas kunna uppnå en tidseffektiv granskning då systemet fungerar 
som ett stöd för alla ställföreträdare. Risken att göra fel ska minimeras då systemet ”leder” ställföreträdaren genom de moment som 
vi kräver ska finnas med.  
 
För att stärka upp vår i övrigt relativt lågt bemannade verksamhet har nämnden köpt in en 30 procentig assistenttjänst från kansliet. 
Julia Solokof arbetar med granskning av årsräkningar.  Kostnaden är beräknad till ca 100 000 kr för en sexmånadsperiod.  
 
Nämnden prognostiserar även i år, trots eventuell investering i e-Wärna Go samt ökade personalkostnader, ett överskott mot lagd 
budget.   
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9. Uppföljning av 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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Beslut 
kommuniceras till 
båda 
vårdnadshavarna 

 Vid den första begäran om 
uttag ska förmyndarna 
kontrolleras…… 

 Utses av 
närmsta 
chef 

  1 gång  Utdrag 
ur Wärna 

 aug-
sep 

 Nämnden ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Köpeskilling sätts 
in på huvud-
mannens konto 

Uppföljning av 
nämnprotokoll 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång stickprov  aug-
sep 

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

Beslut 
kommuniceras till 
båda 
vårdnadshavarna 

 Kontroll att båda 
förmyndarna får ta del av den 
korrespondera som nämnden 
har med dem.   

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång   Aug-
sep 

 Nämnden ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Prognos             
2020

Avvikelse 
från budget

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020

Anpassningar              
prognos 2020

Not

Nämnder 0

Kommunfullmäktige 0 1

Överförmyndarnämnd 0 2

Kommunrevision 0 3

Kommunstyrelse KLF DW 0 4

Kommunstyrelse SHBF UNJ 0 5

Utbildningsnämnb 0 6

Kulturnämnd 0 7

Teknik- och fritidsnämnd 0 8

Byggnadsnämnd 0 9

Omsorgsnämnd 0 10

Nämnd för Arbete och Välfärd 0 11

Summa nämnder 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansförvaltning

Summa finansförvaltning 0

TOTALT 0 0 0 0 0 0 0 0  
Noter  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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7  
8  
9  
10  
11  
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2020 
Period: Januari – april 2020 
Nämnd: Kommunstyrelsen 
Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling (KLF) och Ulrika Nordén 

Johansson (SHBF) 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Politisk verksamhet 
Kommunledningsförvaltningen: 

 Övergripande styrning, ledning, uppföljning och kvalitet 
 Ekonomiavdelning 
 HR-avdelning 
 Turism och Servicecenter 
 Kanslienhet 
 Kommunikationsenhet 
 Näringslivenhet 
 Markförsörjning  
 Östersjöfestival 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
 Mark- och skogsförvaltning 
 Fastighetsverksamhet 
 Serviceverksamhet 
 Måltidsverksamhet 
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Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på -8,6 mnkr på helår. För KS investeringar beräknas ett överskott på +16,8 
mnkr på helår (större projekt +16,6 mnkr och mindre projekt +0,2 mnkr).  
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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 
 
 
Prioriterade insatsområden 
 Minskad klimatpåverkan 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan: 
Samordnad varudistribution 
Olika investeringar gällande energibesparingar 
Kontinuerligt utbyte av bilar som drivs av fossilt bränsle 
Ekologiska livsmedel 

Arbetet med att minska matsvinnet pågår men mätningar har inte kunna genomföras med anledning av Corona 
 
 Folkhälsoarbetet  

Enligt plan 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 
(KKiK), utgångsläge utfall i 2019 års KKiK-
mätning 

2019 = ej klart 
(2018 = 520 
kg/person) 
(2017 = 555 
kg/person) 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 
 

Välj status 

-”- 
 

Matsvinn i kommunens måltidsverksamhet Startvärde ska tas 
fram 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 

Välj status 
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-”- Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, 
enligt MFS, % 

2020, ökning mot 
föregående år 
(2019 = 57%) 
(2018 = 53%) 

61,5% 
 

Helt 

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

2020, 35 % 
(2019 = mätning ej 
redovisad ännu) 
(2018 = 34%) 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 
 

Välj status 

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

2020, Minskning 
mot föregående års 
utfall  
(2019 = mätning ej 
redovisad ännu) 
(2018 = 179 
kWh/kvm) 
(2017 = 182 
kWh/kvm) 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 
 

Välj status 

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

2020, Minskning 
mot föregående år  
2018:                                
2019: 
Flickor = 25 %                
25 % 
Pojkar = 10 %                    
8 % 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 
 

Välj status 

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

2020, Minskning 
mot föregående år  
2018:                                
2019: 
Flickor = 34 %                
29 % 
Pojkar = 15 %                 
12 % 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 
 

Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Prioriterade insatsområden 
 Snabb och smidig handläggning av företagsärenden 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan med vissa avvikelser pga corona: 
Utveckling av näringslivslots 
Handelsanalysen – konkret lista på vad som kan åtgärdas framtagen 
Marknadsföring och kommunikation pågår hela tiden  
Samverkan med Centrumföreningen m fl utvecklas 

 
 Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  

Flertalet aktiviteter löper enligt plan: 
Markförvärv av Janneberg och Strömma 
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd 
Arbete med fördjupad översiktsplan för Svängsta pågår 

 
 Förvärv av strategisk mark 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan: 
Inköp av Janneberg och Duveryd 

 
 Markanvisning 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan: 
Markanvisningar för Årummet och Duveryd är genomförda 

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

Aktiviteter visar mindre avvikelse mot plan pga den rådande situationen med Covid19: 
Samverkan med andra aktörer, både internt och externt. 

 
 Attraktiv stadskärna 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan: 
Policy för butiker för användning av mark utanför byggnaden 
Uppdatera stadsmiljöprogram 

 
 Bra förbindelser genom ändamålsenlig infrastruktur 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

2020, 80 % 
(2018 = 80%) 
 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 

Välj status 

-”- 
 

Markanvisningar Minst 1 
markanvisning per 
år 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti 

Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Prioriterade insatsområden 
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare  

Flertalet aktiviteter löper enligt plan: 
Arbetsmiljöutbildning 
Chefsutveckling 
Heltid som norm 
Utveckling av lönepolitiken 

Några aktiviteter visar mindre avvikelser pga corona: 
Kompetensförsörjning 
Tidiga insatser i verksamheterna 

 
 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  

Aktiviteter visar avvikelser pga corona: 
Lägre sjuktal gällande långtidsfrånvaro men den är dock avstannande. 
Sjuklönekostnaderna ökar pga corona men kommunen får ersättning för kostnaderna under april-juli 

 
 Tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling 

Aktiviteterna löper enligt plan: 
Översyn pågår av riktlinjer för upphandling och inköp. 

 
 Ekonomi i balans  

Kommunstyrelsen och stödfunktioner inom KLF arbetar aktivt tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar med att nå en 
ekonomisk hushållning. Ingångsläget för 2020 var tufft för kommunen och arbetet har försvårats av corona. Prognoser för helåret 
är väldigt svåra att beräkna och kommunen följer beslut från regeringen och rekommendationer från SKR avseende täckning av 
kommunens ökade kostnader. 
Planerade aktiviteter löper i stort enligt plan: 

Utökad och utvecklad ekonomisk uppföljning till nämnder, KS och KF. 
Utbildning pågår inom ehandel 
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 Digitalisering och automatisering 
Aktiviteterna löper i stort enligt plan: 

Digitalisera bygglovsprocessen 
Digitala HR-tjänster 
Digitalisera ekonomiprocesserna 
Ständig utveckling av elektroniska fakturor, antalet manuella fakturor minskar 
Arbete pågår inför upphandling av IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsutveckling 
Införande av externa digitala tjänster 
Förbättra den digitala informationen för besökare 
 

 Krisledning 
Planerade aktiviteter har förändrats och utvecklats pga corona: 

God beredskap för kriskommunikation vilket genomförs i skarpt läge 
 
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, 
% 

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = 83 %) 
(2018 = 78 %) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 
 

Välj status 

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

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = 51 %) 
(2018 = 60 %) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 
 

Välj status 

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

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = 90 %) 
(2018 = 81 %) 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 
 

Välj status 

-”- Sjukfrånvaro, % 2020, Minskning 
mot föregående år 
(2019 = beräkning 
ännu inte klar) 
(2018 = 7,9 %) 
 

Läget är svårt att 
uppskatta pga 
covid19 men det 
syns en ökning av 
sjukfrånvaron i flera 
verksamheter  

Välj status 

-”- Andel timmar som görs av timavlönade 
under året i förhållande till arbetade timmar 

2020, Minskning 
mot föregående år 

Följs upp i 
samband med 

Välj status 
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(2019 = Beräkning 
ännu inte klar) 
(2018 = 4,6 %) 

resultatrapport efter 
augusti  

-”- 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda % 
 

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = beräkning 
ännu inte klar) 
(2018 = 88 %) 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti  

 

-”- 

Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 
 

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = beräkning 
ännu inte klar) 
(2018 = 72 %) 

Följs upp i 
samband med 
resultatrapport efter 
augusti  

 

-”- Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst fyra år i organisationen. 
OBS – tidigare år har vi mätt andel som 
stannar kvar på samma arbetsplats i 
organisationen 

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = beräkning 
ännu inte klar) 
(2018 = 17 %) 
 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 
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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 
Osäkerhetsfaktorer som påverkar resultatet är kostnader kopplade till pandemin som nu härjar i hela landet. Följderna är i dagsläget 
svåra att överblicka men torde påverka KS som ansvarig för krishantering på ett betydande sätt.  
 
Att KS inom sin ram hanterar kostnadsökningar för flera av kommunens större verksamhetssystem där endast inköpet fördelades på 
samtliga nämnder har på sikt lett till en urholkning av KS ramar som nu uppgår till ca 1,1 mkr.  
 
I och med att stora delar av de personalintensiva verksamheterna inom Samhällsbyggnadsförvaltningen nu hanteras inom KS ram finns 
underfinansieringar inom vissa av dessa områden som påverkar KS utfall. Det största av dessa är livsmedel där kostnadsökningar under 
en följd av år hanterats genom personalneddragningar men där det nu kan krävas strukturförändringar inom köksorganisationen vilket tar 
tid och kräver beslut i flera nämnder. 
 

 

3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

 

 

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 
 

6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
(tkr)

Årsbudget 
2020

Period- 
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden

Helårsprognos 
2020

Prognos        
avikelse 

helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Intäkter 360 571 120 190 117 467 -2 723 355 869 -4 703 360 571

Personalkostnader -222 883 -74 294 -77 138 -2 843 -223 459 -576 -221 525
Övriga kostnader -268 126 -89 375 -85 445 3 930 -271 494 -3 368 -261 325
Kapitalkostnader -63 956 -21 319 -21 299 20 -63 956 0 -72 499

Bruttokostnader -554 965 -184 988 -183 882 1 106 -558 909 -3 944 -555 349

Nettokostnader -194 394 -64 798 -66 415 -1 617 -203 040 -8 646 -194 778
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7. Investeringsuppföljning 

 

 

Kommunstyrelsen
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall 

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Projekt > 7 mnkr -243 640 -21 491 -227 013 16 627 -184 835

Exploateringsprojekt verksamhet -7 100 -1 319 -4 200 2 900 -8 100
0002 Östra Piren -4 000 0 -500 3 500 -4 000
0018 Stilleryd industriområde -1 500 -231 -500 1 000 -1 500
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsutr -1 000 -949 -2 300 -1 300 -2 000
0043 Västerport -100 0 -400 -300 -100
0107 Strömma Handel -500 -140 -500 0 -500

Exploateringsprojekt bostäder -11 350 2 550 -4 428 6 922 -8 550
0026 Skogsborg 1 000 0 1 000 0 1 000
0029 Sternö marina -6 250 -203 -3 250 3 000 -6 250
0038 Stationsområdet -500 2 922 2 122 2 622 -500
0106 Asarum Flygfältet -2 600 -169 -4 000 -1 400 -2 600
0304 Guöplattån -3 000 0 -300 2 700 -200
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall 

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Markförvärv -26 400 -16 -26 400 0 -2 000
1100 Strategisk utveckling -2 000 -16 -2 000 0 -2 000
1100 Duveryd 5:1 -24 400 0 -24 400 0 0

Infrastrukturprojekt -19 110 -619 -17 610 1 500 -19 198
0003 Kajkonstruktioner -1 000 -16 -500 500 -1 000
0040 Prinsgatan allmän parkering -1 500 -23 -500 1 000 -1 500
1346 Hinsetunnel -5 000 -221 -5 000 0 -5 000
1348 GC väg Vekerum-Stilleryd -5 360 -8 -5 360 0 -5 448
1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED -6 250 -352 -6 250 0 -6 250

Byggprojekt vård, skola och omsorg -72 000 -1 019 -68 200 3 800 -64 000
1115 Projektering byggnader/anläggningar -1 500 -107 -1 500 0 -1 500
1145 LSS-boenden -12 000 -166 -10 000 2 000 -6 000
1148 Möllegårdens skola kök -7 000 -131 -9 200 -2 200 -7 000
1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering -8 000 -77 -4 000 4 000 -6 000
1169 Skolprojekten -1 500 -368 -1 500 0 -1 500
1154 Mörrums skola -42 000 -170 -42 000 0 -42 000

Byggprojekt fritid och kultur -76 900 -18 174 -74 950 1 950 -62 207
1196 Nytt scenkonsthus 0 -24 -50 -50 -7
2528 Asarum IP -14 900 -141 -12 900 2 000 -200
2596 Jössa träningshall -62 000 -18 010 -62 000 0 -62 000
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall 

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Övriga projekt -30 780 -2 893 -31 225 -445 -20 780
0307 Stora våtmarken Åryd -1 000 -40 -1 000 0 -1 000
1136 Tubbaryd -200 -161 -200 0 -200
1140 Brandstationen 0 -229 -2 000 -2 000 0
1152 Ny återv.station Munkahus 0 -45 -50 -50 0
1320 Utveckling av torget -11 605 -388 -10 000 1 605 -1 605
2107 Fastighetsunderhåll -12 800 -1 452 -12 800 0 -12 800
2127 IT strategin -5 175 -579 -5 175 0 -5 175

Projekt < 7 mnkr -17 500 -5 751 -17 300 200 -17 050
1144 Svängsta förskola kök -5 295 -4 848 -5 295 0 -5 295
XXXX Övriga investeringar -12 205 -903 -12 005 200 -11 755

Summa -261 140 -27 241 -244 313 16 827 -201 885
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Driftuppföljning, -8,6 mnkr 

Kommunledningsförvaltningen, -0,5 mnkr 
Utvecklingen av verksamheternas resultat är mycket osäker p g a pandemin som innebär stor eller mycket stor påverkan på den 
kommunala organisationen och ekonomin. Totalt sett ligger verksamheten inom kommunledningsförvaltningen nära ekonomisk balans 
även om alla avdelningar och enheter inom förvaltningen inte uppnår ett positivt resultat. Kommunledningsförvaltningens 
kommungemensamma systemkostnader är underbudgeterade med -1,1 mnkr. Detta har analyserats men beslut är skjutet framåt p g a 
prioriteringar kopplade till pandemin.  

Östersjöfestivalen, +0,5 mnkr 
Arrangemangen ställs in p g a pandemin. Det finns fasta kostnader som faller ut och inriktningen är att använda en del medel för 
arrangemang under hösten.      
 
Fastighetsverksamheten, -2,0 mnkr 
Fastighetsverksamhetens har uteblivna intäkter och extraordinära engångskostnader. Kostnaderna för inhyrda lokaler är högre för 
perioden då de ej är periodiserade. Extra ordinära kostnader för återställning av paviljong på Östralycke som hyrts av Arbete och Välfärd 
samt en retroaktiv hyra för Rådhusgatan 28 då felaktig hyra debiterats av Karlshamnsbostäder tidigare. Totalt handlar det om -0,8 mnkr. 
Utebliven intäkt för Skatehallen i Svängsta samt för lokalsamordnare för Arbete och Välfärd kommer påverka årets utfall. Likaså om 
hyresintäkter kommer fås för Hamnkontoret eller ej. Totalt handlar det om drygt -1,5 mnkr i intäkter. Travbanan och Åryds skola kommer 
avyttras under året och generera kostnadsminskningar. Datum är ännu ej satt för tillträde och alla politiska beslut är ej tagna varpå det är 
svårt att prognostisera utfallet. Den varma vintern gör att kostnaderna för uppvärmning just nu är under budget, men det kan ändras till 
hösten. Fastighetsunderhållet är sänkt från budgeterad nivå med -0,8 mnkr för att möta kostnadsökningar mm. 
 
Mark- och skogsförvaltningen,+/- 0 mnkr 
Mark- och skogsförvaltningen utgår från att hålla budget. Denna prognos är osäker då avverkningen av stående skog står still när 
efterfrågan till industrin är låg. Fortlöper avverkningsstoppet över sommaren kommer vi inte kunna leverera in de virkesintäkter vi 
budgeterat för.  
 
Måltidsverksamheten, -2,9 mnkr 
Livsmedelskostnaderna prognostiseras till -2,1 mnkr högre än budgeterat. Enligt SPI för branschen har priserna ökat i genomsnitt med 
2,6% sedan årsskiftet. Stängning av 3 äldreomsorgsrestauranger med anledning av Corona påverkar intäkterna negativt med -0,5 mnkr. 
Försäljning Rådhuscafé reducerar intäkten med -0,3 mnkr. Inköp är kostnadsneutralt p g a att färre portioner totalt sett lagas.  
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Serviceverksamheten, -3,7 mnkr 
Serviceverksamhetens helårsavvikelse prognosticeras till -3,7 mnkr sämre än budget med anledning av Corona. -2 mnkr i intäktsbortfall 
inom Arbetsplatsservice då verksamheten stöttar omsorgen med personal som annars skulle haft intäkter på tilläggsbeställningar. 
Sjuktalen har ökat varför poolservice inom Arbetsplatsservice ersätter på grunduppdrag istället för att utföra tilläggsuppdrag. Det har 
byggts upp ett extralager med skyddsmaterial, handsprit, ytsprit och till viss del förbrukningsmaterial, prognos -1,2 mnkr. 
Sotningsverksamhetens intäktsbortfall är prognostiserat till -0,9 mnkr då verksamheten är vilande p g a Corona.  
 
Investeringsuppföljning, +16,8 mnkr 
 
Projekt > 7 mnkr, +16,6 mnkr 
0002 Östra Piren: Byggnaden ej upphandlad av Karlshamnsfastigheter. Under 2020 planera åtgärder för Piren. 
0018 Stilleryd industriområde: Färdigställa asfaltering etc. 
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsutredning: Utöver funktionsutredning belastar även framtagning av FFU för spår 1 och 2 samt 
behovsutredning år 2020.    
0043 Västerport: Detaljplanen har kommit igång snabbare än beräknat, blir därför mer kostnader detta år.    
0107 Strömma Handel: Arbete med detaljplan pågår.        
0026 Skogsborg: Det är troligt att kommunen säljer två tomter under året.  
0029 Sternö marina: Arbete med detaljplan, bidragsansökan och sanering. 
0106 Asarum Flygfältet: 1 mnkr i lägre kostnad för entreprenaden. Markförsäljning framskjuten till 2021.    
0304 Guöplatån: Lantmäteriförrättning pausad. Under 2020 kommer kostnad för lantmäteriförrättning, eventuellt någon konsultkostnad för 
utredning och även intern projektledartid. 
1100 Strategisk utveckling: Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Detta sker som tidigast i 
slutet av året. 
0003 Kajkonstruktioner: Utreda åtgärder under 2020.  
0040 Prinsgatan allmän parkering: Projektering och upphandling av entreprenör under 2020.  
1346 Hinsetunnel: Genomförande enligt plan.   
1348 GC väg Vekerum-Stilleryd: Uppgiften baseras på vad som hittills fakturerats, väntar på avstämning från Trafikverket. Klart i juni. 
Enligt projektledaren 200512 finns risk att budgeten överskrids, men några siffror finns inte redovisade från entreprenören till Trafikverket. 
Finns även viss osäkerhet hur fördyringen slår mellan själva vägen som kommunen samfinansierar till 40 % och belysningen som betalas 
fullt ut. 
1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED: Projektet är precis påbörjat. Viss osäkerhet finns gällande eventuellt tillkommande kostnader för 
stolpbyten. KEAB har genomfört en upphandling gällande armaturer för 2020.      
1115 Projektering byggnader/anläggningar: Pengarna precis omfördelade och kommer börja användas inom kort.  
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1145 LSS-boenden: Kommunen har fått bygglov på ett av sökta objekt och håller på att ta fram förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget/upphandlingen kommer inte att vara färdig förrän till sommaren och därmed kommer det bara att hinna byggas ett 
halvt boende i år. 
1148 Möllegårdens skola kök: Projektet blir 2 200 tkr dyrare mot budget    
1163 Svängsta förskola, tillbyggnad och renovering: Projektet pågår men är försenat p g a större behov av platser och möjlighet att bygga 
till fler avdelningar. Detta kommer även att leda till en fördyring av projektet som ännu inte är beslutad.  
1169 Skolprojekten: Förskoleutredning, detaljplan Mörrum och fler utredningar.    
1154 Mörrums skola: Projektet igång enligt beslutad plan.       
2528 Asarums IP: Avtal ej skrivit med tilldelad entreprenör då bygglov ännu ej är beviljat. Detta försenar byggstart.   
2596 Jössa träningshall: Projektet igång enligt beslutad plan. 
0307 Stora våtmarken Åryd: Diskussion om markköp pågår. Om dessa går igenom används hela budgeten och om inte kommer det bli 
pengar över.    
1152 Ny återvinningsstation Munkahus: Kan komma annan inriktning vad gäller placering. Eventuellt nedskrivningsbehov på helheten.  
1320 Utveckling av torget: Beslut om investeringsmedel för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg, KF § 53 2020-04-27.  
1140 Brandstation: Projektering pågår. 
 
Projekt < 7 mnkr, +0,2 mnkr     
1144 Svängsta förskola kök: Entreprenadarbetet pågår. Projektet beräknas bli klart i augusti 2020.   
XXXX Övriga investeringar: Eventuell positiv avvikelse för projekt 0045 Idrottsvägen Karlshamn 5:1. Beslut om att gör detaljplan togs i BN 
18 den mars.  
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9. Uppföljning av internkontrollplan – följs upp i samband med årsbokslut 

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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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  
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Bilaga Nämndsspecifik ekonomiuppföljning 

 

Nettokostnader (tkr) Årsbudget 
2020

Period- 
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden

Helårsprognos 
2020

Prognos        
avikelse 

helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Politisk verksamhet -23 204 -7 735 -5 089 2 646 -23 204 0 -18 771
Kommunledningsförvaltningen -89 434 -29 811 -28 921 890 -89 990 -556 -86 509

KLF bidrag förbund och högskola -47 366 -15 789 -15 800 -11 -47 366 0 -46 766
Östersjöfestivalen -2 962 -987 -291 697 -2 462 500 -3 462
Fastighetsverksamheten -10 353 -3 451 -4 572 -1 121 -12 353 -2 000 -12 928
Mark- och skogsförvaltningen -2 747 -916 -1 142 -226 -2 747 0 -5 650
Serviceverksamheten -14 036 -4 679 -7 392 -2 713 -17 776 -3 740 -13 405
Måltidsverksamheten -4 292 -1 431 -3 210 -1 779 -7 142 -2 850 -7 287
Nettokostnader -194 394 -64 798 -66 415 -1 617 -203 040 -8 646 -194 778

Intäkter (tkr) Årsbudget 
2020

Period- 
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden

Helårsprognos 
2020

Prognos        
avikelse 

helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Politisk verksamhet 270 90 83 -7 270 0 270
Kommunledningsförvaltningen 6 575 2 192 3 032 841 6 523 -53 6 575

KLF bidrag förbund och högskola 0 0 0 0 0 0 0
Östersjöfestivalen 2 825 942 -8 -949 2 825 0 2 825
Fastighetsverksamheten 154 037 51 346 50 228 -1 118 153 037 -1 000 154 037
Mark- och skogsförvaltningen 5 574 1 858 1 885 27 5 574 0 5 574
Serviceverksamheten 103 718 34 573 33 796 -777 100 818 -2 900 103 718
Måltidsverksamheten 87 572 29 191 28 451 -740 86 822 -750 87 572
Summa 360 571 120 190 117 467 -2 723 355 869 -4 703 360 571
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Personalkostnader (tkr) Årsbudget 
2020

Period- 
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden

Helårsprognos 
2020

Prognos        
avikelse 

helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Politisk verksamhet -9 131 -3 044 -3 059 -16 -9 131 0 -9 131
Kommunledningsförvaltningen -60 166 -20 055 -22 091 -2 035 -61 079 -913 -59 166
KLF bidrag förbund och högskola 0 0 0 0 0 0 0
Östersjöfestivalen -543 -181 -136 45 -543 0 -543
Fastighetsverksamheten -25 319 -8 440 -7 853 586 -25 319 0 -25 319
Mark- och skogsförvaltningen -84 -28 -19 9 -84 0 -84
Serviceverksamheten -75 830 -25 277 -25 718 -442 -75 493 337 -75 830
Måltidsverksamheten -51 810 -17 270 -18 261 -991 -51 810 0 -51 452
Summa -222 883 -74 294 -77 138 -2 843 -223 459 -576 -221 525

Övriga kostnader (tkr) Årsbudget 
2020

Period- 
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden

Helårsprognos 
2020

Prognos        
avikelse 

helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Politisk verksamhet -14 218 -4 739 -2 090 2 650 -14 218 0 -8 971
Kommunledningsförvaltningen -34 234 -11 411 -9 326 2 085 -33 825 410 -30 830
KLF bidrag förbund och högskola -47 366 -15 789 -15 800 -11 -47 366 0 -46 766
Östersjöfestivalen -5 244 -1 748 -147 1 601 -4 744 500 -5 744
Fastighetsverksamheten -86 547 -28 849 -29 440 -591 -87 547 -1 000 -86 047
Mark- och skogsförvaltningen -5 900 -1 967 -2 228 -261 -5 900 0 -5 900
Serviceverksamheten -36 355 -12 118 -13 612 -1 494 -37 532 -1 177 -36 355
Måltidsverksamheten -38 262 -12 754 -12 803 -49 -40 362 -2 100 -40 712
Summa -268 126 -89 375 -85 445 3 931 -271 494 -3 368 -261 325
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Kapitalkostnader (tkr) Årsbudget 
2020

Period- 
budget 

Periodens 
utfall 

Avvikelse 
perioden

Helårsprognos 
2020

Prognos        
avikelse 

helår 

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Politisk verksamhet -125 -42 -22 19 -125 0 -939
Kommunledningsförvaltningen -1 609 -536 -537 0 -1 609 0 -3 088
KLF bidrag förbund och högskola 0 0 0 0 0 0 0
Östersjöfestivalen 0 0 0 0 0 0 0
Fastighetsverksamheten -52 524 -17 508 -17 507 1 -52 524 0 -55 599
Mark- och skogsförvaltningen -2 337 -779 -779 0 -2 337 0 -5 240
Serviceverksamheten -5 569 -1 856 -1 856 0 -5 569 0 -2 695
Måltidsverksamheten -1 792 -597 -598 0 -1 792 0 -4 938
Summa -63 956 -21 319 -21 299 20 -63 956 0 -72 499
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav obalans 
till 2020

Budget 
2020

Prognos             
2020

Avvikelse 
från budget

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020

Anpassningar              
prognos 2020

Not

Nämnder 0

Kommunfullmäktige 0 1

Överförmyndarnämnd 0 2

Kommunrevision 0 3

Kommunstyrelse KLF DW -149 -1 -163 -163 0 3 3 3 4

Kommunstyrelse SHBF UNJ -27 0 -31 -40 -9 0 0 0 5

Utbildningsnämnb 0 6

Kulturnämnd 0 7

Teknik- och fritidsnämnd 0 8

Byggnadsnämnd 0 9

Omsorgsnämnd 0 10

Nämnd för Arbete och Välfärd 0 11

Summa nämnder -176 -1 -194 -203 -9 3 3 3

Finansförvaltning

Summa finansförvaltning 0

TOTALT -176 -1 -194 -203 -9 3 3 3  
Noter  
1  
2  
3  
4 Kommungemensamma systemkostnader är underbudgeterade med -1,1 mnkr. 
5  
6  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020 
Period: jan-april 2020 

Nämnd: Utbildningsnämnden 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Gymnasieskola 
 Gymnasiesärskola 
 Vuxenutbildning 
 Särskild utbildning för vuxna 
 Lärcentrum 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Arbetet med effektiviseringarna har varit i fokus under perioden. Nämndens yttersta uppdrag handlar om att, trots ramminskningar, öka måluppfyllelsen 
i alla verksamheter, att utveckla trygghet och studiero samt att arbeta för att vända den negativa trend som gäller barn och ungas hälsa. 
Levnadsvaneundersökningen och elevenkäten pågår i grundskola och gymnasieskola och analysen av elevernas svar kommer att redovisas i samband 
med delårsrapporten.  
 
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. 
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Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budget var ca 34 mkr. Noteras bör att den rambudget som utbildningsnämnden har tilldelats för 
2020 är 41 mkr mindre än utfallet i de två tidigare nämndernas bokslut 2019. 
 
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mkr. I april fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram 
med 21 mkr. Månadsuppföljningen per den siste april visar på några positiva avvikelser mot tidigare bedömning gällande de egna verksamheterna, 
vilket betyder att helårsprognosen efter april visar på minus 15 mkr. 
 
Nämnden arbetar vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för budget i balans samt att göra ytterligare anpassningar. Det finns ett 
antal omständigheter som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som gjorts i organisationen. 
 
De avvikelser som finns gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter. Dessa kostnadsposter kommer sannolikt 
att öka mer än beräknat.  
 
Prognosen när det gäller statsbidragsintäkterna är att de sannolikt blir något högre än budgeterat för grundskolan, men något lägre för 
gymnasieskolan.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
I nämndens verksamhetsplan för 2020 har tre insatsområden lyfts fram som väsentliga för att nå nämndens mål: 
 

 Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser 
 Att utbildningarna utvecklas så att färre elever upplever negativ stress över skolarbetet 
 Arbete för att skapa ekonomiskt långsiktig hållbarhet. 

 
Under perioden har STREL (den strategiska elevhälsan) utarbetat nya rutiner och tydligare rollbeskrivning för att kunna möta verksamheternas och 
enskilda elevers behov med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Kommunens folkhälsostrateg har genomfört en ny 
levnadsvaneundersökning riktad mot högstadieelever och gymnasieelever. Analys av elevernas svar kommer att var klart inför delårsrapporten. Ett 
arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i Karlshamn. 
 
Förvaltningen arbetar fortsatt med att genomföra omfattande effektiviseringar i alla verksamheter inom utbildningsnämnden. Utmaningen är att fortsatt 
tillgodose alla barn och elevers behov och att inte tappa fokus i det systematiska kvalitetsarbetet (öka måluppfyllelsen utifrån lagens och läroplanernas 
intentioner). 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Barn och elever i utbildnings-
nämndens verksamheter upplever god 
hälsa och välbefinnande. 

Andel ungdomar på högstadiet som anger 
att de ofta är deprimerade/ mår psykiskt 
dåligt (KS indikator)  

Minskning mot 
föregående år 
 
2018: 
Flickor 25% 
Pojkar 10%                     
 
2019: 
Flickor 25% 
Pojkar 8 % 

Levnadsvane- 
undersökning 
pågår. Resultat 
rapporteras i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 

 Andel ungdomar i gymnasieskola som 
anger att de ofta är deprimerade/ mår 
psykiskt dåligt (KS indikator) 

Minskning mot 
föregående år 
 
2018: 

Resultat 
rapporteras i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 
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Flickor 34%                               
Pojkar 15% 
 
2019: 
Flickor 29% 
Pojkar 12% 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
Nämnden har under inriktningsmålet ”Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet” fastslagit följande insatsområden som prioriterade: 
 

 Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning så att alla barn och elever når målen oavsett kön, bakgrund osv 
 Kompetensförsörjning  
 Kollegialt lärande,  
 Estetiska lärprocesser,  
 Rörelse och hälsa  

 
Arbetet med att skapa medvetenhet om huvudmannens resultatbilder har fortsatt under perioden liksom gemensam fortbildning för betygsättande 
lärare i grundskola och gymnasium. Detta i syfte att stärka kollegiets kompetens i allsidig bedömning och betygsättning. En av vårens studiedagar har 
avsatts till analysarbete av de nationella prov som genomförts (gäller grundskolan). Rektorsgruppen arbetar löpande med resultatanalys på sina 
ledningsgruppsmöten. Samtliga rektorer har insatser riktade mot målet ”ökad måluppfyllelse” preciserade i sina verksamhetsplaner. Dock finns det 
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.  
 
Flera skolor arbetar för att förstärka alla elevers möjligheter att nå målen för utbildningen; som exempel kan nämnas språkprojekt (i förskola genom 
kapprumsbibliotek och i klassrum genom språkutvecklande arbetssätt/transspråkande, jämställd undervisning med mera.  
 
Revisionen (EY) har fått i uppdrag att genomlysa utbildningsförvaltningens styrning och ledning för att öka elevernas måluppfyllelse. Granskningen har 
genomförts på ledningsnivå och på kommunens tre högstadieskolor. Granskningen och intervjuerna är genomförda och rapporten med slutsatser 
kommer att presenteras inom någon månad. 
 
Det kollegiala lärandet är fortsatt prioriterat och under perioden har lärare från kommunens tre högstadieskolor varit på gemensam utbildning i 
kooperativt lärande, vilket innebär en undervisning baserad på samarbetsstrukturer och elevaktiva arbetssätt där elever lär av varandra. 
 
Arbetet för att utveckla skolans arbete med estetiska lärprocesser och elevers kreativitet, finansieras bland annat av Kulturrådet. Flera författarbesök, 
skrivworkshops och filmpedagogiska inslag har genomförts med professionella kulturarbetares stöd. 
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Hälsa och rörelse är ett återkommande tema i skolornas verksamhetsplaner. Såväl i skola som i fritidshem arbetar verksamheterna på olika sätt för att 
främja hälsa och rörelse. Korpadalsskolan har lyfts fram på nationell nivå som en skola som har arbetat framgångsrikt med Generation Pep. 
Generation Pep är ett initiativ med visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Alla barn och elever lär sig och 
utvecklas så långt som möjligt i 
förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola,  fritidshem, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning. 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola 

Minst bibehållen 
nivå. 
 
Utfall 2018: 
96%    

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 

 Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ökning 
 
 
Utfall 2018: 
Flickor 77%     
Pojkar 70% 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 

 Meritvärde åk 9 
totalt och könsuppdelat 

Ökning Redovisas i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 

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

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 

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

Högre än 2019 års 
värde 

Redovisas i 
samband med 
delårsrapport. 

Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
I nämnden Verksamhetsplanen för 2020 finns bland annat följande insatsområden framskrivna som prioriterade 
 

 Likvärdighet, inkludering och flexibilitet: Bemötande på lika villkor, aktivt värdegrundsarbete, normkritiska perspektiv, förebyggande och 
främjande elevhälsoarbete  

 Barns och elevers psykiska hälsa 
 Rörelse 
 Stärkt samverkan med skola/arbetsliv, skola/samhälle 
 Utbildningsprojekt tillsammans med det lokala förenings- och näringslivet 
 Utveckling av studie- och yrkes-/karriärvägledning 

 
Under läsåret har en ny plan för studie- och yrkesvägledning tagits fram på huvudmannanivå. Den ska nu ut i verksamheterna för att granskas och 
revideras. Implementeringsarbetet påbörjas till hösten och nya indikatorer så att arbetet kan följas upp ska utarbetas på nämndsnivå.  
 
Kommunen har ansökt om och beviljats statsbidrag från Skolverket för utveckla arbetet med entreprenörskap. Stenbackaskolan och Vägga 
gymnasieskola har genomfört kompetensutvecklingsinsatser för personal samt elevaktiviteter som syftar till ökat engagemang och utveckling av 
entreprenöriella förmågor. Planeringen inför ”Sommartoppen” pågår, vilket innebär att eleverna arbetar för att skapa sina egna feriejobb som bygger på 
ungdomarnas egen kompetens. 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Barn och elever i utbildnings-
nämndens verksamheter är delaktiga i 
och har inflytande över sin utbildning 

Elevers upplevelse av delaktighet och 
inflytande i skolan 
- Grundskola 
- Gymnasieskola 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Utfall redovisas i 
samband med 
delårsrapport 

Välj status 

 Enkätsvar, ”Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer” 
- Grundskola 
- Gymnasieskola 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Utfall redovisas i 
samband med 
delårsrapport 

Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
I nämndens Verksamhetsplan är följande område utpekat som prioriterat: 
 

- Likvärdighet och inkludering – värdegrundsarbete, förebyggande och hälsofrämjande arbete 
 
Den centrala resursgrupp och de flexibla undervisningsgrupper som etablerades genom Skolverkets medel för Likvärdig skola, börjar hitta sina former. 
Etableringen av dessa grupper var ett led i att möta alla elevers behov och att ha kompetens och resurser att erbjuda insatser i hemkommunen. 
Analysen så här långt visar att det är ett svårt arbete där det krävs kontinuitet, hög kompetens och ett gott samarbete mellan olika professioner – inte 
minst elevhälsa. 
 
Som ett led i att underlätta för elever som under grundskoletiden haft extra anpassningar eller särskilt stöd har ett övergripande arbete gjorts för att 
säkerställa likvärdiga rutiner vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Nya blanketter för likvärdig hantering i kommunen och för att 
säkerställa att dokumentationen även omfattar elevens styrkor och förmågor, samt barnkonventionens artikel om vikten av att ta in barns röster har 
medfört förhållandevis stora förändringar. Detta är väsentligt för att elever med särskilda behov ska ha goda förutsättningar att få rätt stöd vid byte av 
skolform. 
 
Elevenkäten genomförs under våren 2020 (huvudmannens systematiska kvalitetsarbete) och resultatet av denna kommer att redovisas i samband med 
delårsrapport. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Barn och elever i utbildnings-
nämndens verksamheter är trygga och 
upplever studiero. 

Andel elever som upplever att de är trygga i 
skolan 
-Grundskolan 
-Gymnasieskolan 

Kontinuerlig 
förbättring 
 

Utfall redovisas i 
samband med 
delårsrapport 

Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
I nämndens verksamhetsplan 2020 finns följande insatsområden framskrivna som särskilt väsentliga: 
 

 Insatser för minskad sjukfrånvaro 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Ekonomisk uppföljning i enlighet med kommunens styr- och ledningssystem och god ekonomisk hushållning 

 
Ett accentuerat arbete kring HÖK-18 har gett goda dialoger om bland annat lärares villkor och arbetsmiljö. Implementeringen av Kraftkartan har tillfälligt 
pausats då utbildningsförvaltningen önskar se en utvärdering av modellen och modellens effekt innan arbetet påbörjas utanför förskolans 
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verksamhetsområde. En sådan utvärdering ska göras av HR-enheten. KPP (kvalificerad personalplanering) i förskolan fungerar fortfarande väl och 
bedömningen är att modellen skapar kontinuitet för barnen och kvalitet i verksamheten. 
 
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Corona, ett ständigt pågående riskanalysarbete och beslut kopplat till detta, har skapat en unik situation 
för både chefer och medarbetare. Personalomsättning och byte av många chefer i hela organisationen har också betydelse för känslan av stabilitet och 
framåtrörelse. 
 
Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning då det råder brist på legitimerade lärare. Karlshamns kommun deltar i Högskolan Kristianstad satsning på 
Arbetsplatsintegrerad  lärarutbildning, där studierna pågår parallellt med anställning i en kommun. Det är önskvärt att kommunen söker och prövar  
proaktiva modeller för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågan. 
 
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. 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Personal i utbildningsnämndens 
verksamheter har god hälsa och 
upplever en positiv arbetsmiljö. 

Sjukfrånvaro, % 
 
 
 

Minskning mot 
föregående år 
 
 
 
 

Följs upp i 
samband med 
delårsrapport 

Välj status 

 Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 

Ökning mot 
föregående år 
 

Följs upp i 
samband med 
delårsrapport 

Välj status 

 Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst fyra år i organisationen 

Minskning mot 
föregående år 

Följs upp i 
samband med 
delårsrapport 

Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter och många processer är försenade eller framskjutna. Bedömningen är att 
omställningen har gått bra och den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån ett pedagogiskt som administrativt perspektiv. 
Vilka effekter, verksamhetsmässiga och ekonomiska, som pandemin får för kommunen som helhet är dock svårt att förutspå. SKRs 
ekonomirapport (maj 2020) slår fast: 
 

”Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Det är dock uppenbart 
att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas. Det är dessutom fortfarande oklart om staten kommer att täcka 
kommunernas merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter, utöver det som utlovats för vård och omsorg. Samtidigt har staten 
beslutat att stå för ersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader, något som är en stor besparing som handlar om 
miljardbelopp för kommunerna.” 

 
 
Som redovisats i flera olika sammanhang så är det stora volymökningar, både i grundskola och i gymnasieskola, de kommande åren. 
Detta kommer att medföra stora utmaningar gällande driftsbudget och lokaler. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 

  

 Resultatanalyser 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 i årskurs 9, vilket är en 
rimlig ambitionsnivå.  

 Framgångsrik hantering av distans-/fjärrundervisning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar på stor förmåga till 
omställning och anpassning 

 En snabb anpassning och ökad digital mognaden och utveckling när det gäller användning av IT-stöd för möten och samarbeten i 
hela organisationen  

 Nämnden har beviljats utvecklingsprojekt av specialpedagogiska skolmyndigheten omfattande ca 1000 tkr till grundsärskola (ökad 
inkludering/alternativ kompletterande kommunikation) och till förskolan (Språknyckeln - ett språkutvecklande projekt) 

 Yrkesvux och samarbetet inom Gränslöst levererar resultat som är värda att uppmärksammas 

 Alla delar i organisationen har hanterat effektiviseringskraven med stor professionalitet och med ett tydligt fokus på att upprätthålla 
en god kvalitet i verksamheterna.  
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4. Ekonomisk uppföljning 

Årsbudget 
2020

Periodbudget Periodens 
utfall

Avvikelse 
perioden

Helårs- 
prognos 

2020

Prognos 
avvikelse

 helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Intäkter 131 350 43 735 46 132 2 398 136 088 4 738 128 582

Personalkostnader -577 621 -183 157 -220 805 -37 648 -588 799 -11 178 -583 296
Övriga kostnader -308 137 -100 940 -104 072 -3 131 -316 664 -8 527 -308 306
Kapitalkostnader -15 027 -5 009 -5 009 0 -15 077 -50 -15 317
Bruttokostnader -900 785 -289 106 -329 885 -40 779 -920 540 -19 755 -906 919

Nettokostnader -769 435 -245 371 -283 753 -38 382 -784 452 -15 017 -778 337  
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning 
Se bifogad PDF-fil, Bilaga 1 – resultat per verksamhet 
 

6. Budgetram och anpassningar 

Se bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar i slutet av rapporten. 
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7. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprogno
s 

2020

Prognos 
avvikelse 

helår
KS projekt > 7 mnkr 0

0
Projekt < 7 mnkr 0
2401 Stadigvarande läromedel- -720 0 -720 0
2406 IT-utveckling -5 460 -1 122 -4 960 500
2407 Inven. och arb.miljö -2 930 -290 -2 930 0
2408 Upprusning slöjdsalar -350 0 -350 0
Stadigvarande läromedel gymn & vux -1 100 -151 -1 100 0
IT-utrustning gymn & vux -2 050 -335 -2 050 0
Arbetsmiljöåtgärder gymn & vux -1 350 -122 -1 350 0
Nettoinvesteringar -13 960 -2 020 -13 460 500  

 

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mkr. I april fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens 
budgetram med 21 mkr. Månadsuppföljningen per den siste april visar på några positiva avvikelser mot tidigare bedömning gällande de egna 
verksamheterna, vilket betyder att helårsprognosen efter april visar på minus 15 mkr. 
 
De positiva avvikelser som framgår av bilagan hänförs till vakanshållna tjänster inom ledning, administration samt återhållsamhet gällande 
tillsättande av tjänster inom våra ordinarie verksamheter. Viss del av avvikelsen kommer från ökade intäkter från bl a statsbidrag. 
 
De negativa avvikelser som framgår av bilagan handlar framförallt om ersättningen till fristående verksamheter samt interkommunal ersättning. Vi 
har tagit höjd för ökade kostnader i budget för detta, men vår bedömning efter fyra månader är att vi kommer att ha ännu högre kostnader, både i 
grundskolan (2,6 mkr) och på gymnasieskolan (ca 3 mkr). Dessa kostnader har exempelvis i grundskolan ökat från drygt 40 mkr år 2015 till drygt 
53 mkr 2019 och sannolikt kommer kostnaden 2020 att hamna på minst 56 mkr. Då vi idag inte vet utfallet i elevernas gymnasieval för hösten, 
dvs var våra elever har sin skolgång, är detta en betydande osäkerhetsfaktor.  
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Vi inväntar besked gällande en del av våra statsbidrag och fram till beslutsdatum är dessa intäkter en osäkerhet. 
 
Utbildningsförvaltningen har inte några större kostnadsökningar under perioden som kan hänföras Covid-19. Då framtiden och konsekvenserna 
av pandemin är osäkra gällande våra verksamheter tar vi inte höjd för eventuella kostnadsökningar i denna uppföljning.  
 
Utifrån beslutade planer för budget i balans har förvaltningen gjort effektiviseringsinsatser under 2019 och inför/under 2020 motsvarande ca 45 
mkr, samtidigt som det är volymökningar motsvarande 15-20 mkr: 

 Minskad bemanning i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, gymnasieskola, vuxenutbildning, lärcentrum, musikskola, IKT, 
administration och ledning (ett 60-tal tjänster) 

 Minskade resurser för läromedel/lärverktyg i alla verksamheter (en del av detta är finansierat med externa/statliga medel) 
 Minskade resurser för fortbildning (mycket av genomförd fortbildning är finansierad med externa/statliga medel)  

 
Samtidigt som organisationen har arbetat med effektiviseringsåtgärder så har det funnits poster som har blivit dyrare och några av de mest 
betydande sådana poster är: 

 Gymnasieskola: Minskade bidrag från migrationsverket 2 640 tkr 
 Grundskola: Minskade bidrag från migrationsverket 2 300 tkr 
 Grundskola: Minskade bidrag från övriga statliga myndigheter 2 400 tkr 
 Förskola och fritidshem: Sommaröppet  1 000 tkr 
 Lokaler grundskola: Paviljong Korpadalen  1 300 tkr 
 Grundskola: Ire natur- och kulturskola  1 500 tkr 
 Grund- och förskola: Ökade kostnader för IKE  5 800 tkr 
 IKE gymnasieskola: Obalans vid aprilprognos  10 000 tkr 

 
De stora investeringsinköpen har ännu ej genomförts men det finns en plan per verksamhet för dessa investeringsmedel. Gällande IT-
utvecklingsbudgeten kommer inte alla medel att förbrukas under 2020 då kostnaden per chromebook-enhet har minskat eftersom ett nytt avtal 
med bättre villkor har tecknats. 
 
. 
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9. Uppföljning av internkontrollplan  (följs upp i samband med årsbokslut) 

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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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  
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav obalans 
till 2020

Budget 
2020

Prognos             
2020

Avvikelse 
från budget

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020

Anpassningar              
prognos 2020

Not

Nämnder 0

Kommunfullmäktige 0 1

Överförmyndarnämnd 0 2

Kommunrevision 0 3

Kommunstyrelse KLF DW 0 4

Kommunstyrelse SHBF UNJ 0 5

Utbildningsnämnb 796 19 769 784 -15 6

Kulturnämnd 0 7

Teknik- och fritidsnämnd 0 8

Byggnadsnämnd 0 9

Omsorgsnämnd 0 10

Nämnd för Arbete och Välfärd 0 11

Summa nämnder 796 19 769 784 -15 0 0 0

Finansförvaltning

Summa finansförvaltning 0

TOTALT 796 19 769 784 -15 0 0 0  
Noter  
1  
2  
3  
4  
5  
6 Utfall 2019 inkluderar musikskola och fritidsgårdar. Nämnden har inte fattat ytterligare beslut utöver planer för budget i balans, 

förvaltningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar. 
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Bilaga Nämndspecifik ekonomiuppföljning 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020 
Period: Jan- april 
Nämnd: Kulturnämnd 
Nämndsordförande: Lena Sandgren 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Bibliotek  
 Kultur 
 Musikskola 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
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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 
Bibliotek & Kultur 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 av motsvarande 
bestånd 

Bibehållen 
indikatorsnivå 
(2018; 156 %) 
 

Mäts på årsbasis Välj status 

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

Andel anpassade medier av det totala 
fysiska beståndet 

Bibehållen 
indikatorsnivå 
(2018; 3,5 %) 
 
 

Mäts på årsbasis Välj status 

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

   Välj status 

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

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

indikator 
Bibliotek & Kultur stödjer det livslånga 
lärandet 

Språkstegen- antal uthämtade 
presentböcker till 1,5 åringar och 3 åringar 
av totalt antal barn 

Indikatorsnivån 
sätts under 2020 
(ny indikator) (Antal 
uthämtade böcker 
av totalt antal barn) 

Mäts på årsbasis Välj status 

Bibliotek & Kultur 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   

100 % Mäts på årsbasis Välj status 

Bibliotek & Kultur 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 Välj status 

Bibliotek & Kultur 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 Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Bibliotek & Kultur 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  

220 stycken Mäts på årsbasis Välj status 

Bibliotek & Kultur verksamhet bidrar till 
att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen 

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

  Välj status 

 

 

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

indikator 
Bibliotek & Kultur erbjuder öppna, 
demokratiska arenor och mötesplatser 

Skriv nämndens indikator   Välj status 
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Bibliotek & Kultur erbjuder tillgång till 
litteratur, lässtimulans och god 
information 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

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

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

Indikatornivå sätts 
under 2020 

Mäts på årsbasis Välj status 

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

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

Indikatornivå sätts 
under 2020 

Mäts på årsbasis Välj status 

 

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

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

Sjukfrånvaro dagar/anställda Mindre än 5 dagar  Mäts på årsbasis 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 
 
Kulturnämnden ansvarar från och med 2020 för Bibliotek & Kultur och Musikskolans verksamheter.  
 
Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår från och med 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen tillsammans med Fritid/evenemang, 
Fritidsgårdar och Östersjöfestivalen.  
En tf bibliotekschef har tillsatts för perioden april-dec 2020 inom befintlig bemanning.   
 
Coronaepidemin påverkar Kulturnämndens verksamheter från och med mitten av mars 2020. Verksamheterna följer myndigheternas 
riktlinjer och riskbedömningar görs kontinuerligt och vidtar riskreducerande åtgärder.  
 
 
Stadsbiblioteket är fortsatt kvar i Citygallerian och besked har getts om utökade ytor på plan 2 med ombyggnation våren 2020. 
Verksamheten bedrivs som vanligt under ombyggnationen. Den utökade ytan ger mer publika mötesplatser, studieplatser och arbetsyta 
för bibliotekspersonal.  

 
Musikskolans arbetar med att identifiera möjligheter till breddning av utbud, öka tillgänglighet (nya målgrupper) och behålla elever längre 
upp i åldrarna. Rekrytering av ny chef har påbörjats med mål att öka kontinuitet och stabilitet i ledarfunktion. Verksamhetens behov av 
ändamålsenliga lokaler kvarstår. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Bibliotek & Kultur 
 

- Uppstart av projekt Mediesamarbetet i Blekinge tillsammans med Olofström, Ronneby och Sölvesborg i samarbete med 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

- Genomfört Förstudie Mörrums bibliotek med medel från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
- Utvecklingsarbete av stadsbiblioteket i Citygallerian (utökade ytor plan 2 och renovering barnavdelning) 
- Ökad digital kompetens hos medarbetare genom projektet Digitalt först 
- Projektledning konstnärlig gestaltning till Jössarinken Hästaryd 1:2 
- Genomfört projektveckan Berättarkraft 
- Fortsatt utveckling av föreningshuset Lokstallarna och dansscen.  
- Bibehållet samarbete med utbildningsförvaltningen. 

 
Musikskola 

 
- Ökad digital kompetens hos medarbetare 
- Utvecklat digitala undervisningsformer 
- Bibehållet samarbete med utbildningsförvaltningen 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Årsbudget 

2020
Periodbudget Periodens 

utfall
Avvikelse 
perioden

Helårs- 
prognos 

2020

Prognos 
avvikelse

 helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Intäkter 2 628 867 1 011 144 2 528 -100 2 628

Personalkostnader -18 845 -7 020 -7 112 -92 -19 105 -260 -18 710
Övriga kostnader -16 559 -228 -5 433 -5 205 -16 059 500 -16 158
Kapitalkostnader -683 -5 517 -228 5 289 -683 0 -706
Bruttokostnader -36 087 -12 765 -12 774 -9 -35 847 240 -35 574

Nettokostnader -33 459 -11 898 -11 763 135 -33 319 140 -32 946
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5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning

 
  

Tidigare prognos

Resultat i tkr för period 2004 Periodbudget Redovisat
intäkter

Redovisat
personal

Redovisat
övr kostn.

Redovisade
 nettokostnader

Avvikelse mot 
periodbudget

Förbrukat Årsbudget Resultat 
helår

Avvikelse 
mot budget

Avvikelse 
mot budget

Verksamhet 2001-2004 2001-2004 2001-2004 2001-2004 2001-2004 2020 2020 2020 Feb 2020

Ledning och administration -588 0 -510 -35 -545 43 93% -1 619 -1 619 0
Kultur -512 65 -413 -179 -527 -15 103% -1 422 -1 422 0
Lokstallarna -749 88 -111 -775 -797 -48 106% -2 201 -2 301 -100 -100
Konsthall -65 0 0 -65 -65 0 99% -195 -195 0
Skolmuseum -21 0 0 -20 -20 1 96% -83 -83 0
Kulturminnesvård -316 8 0 -332 -324 -9 103% -947 -947 0
Bidrag till studieförbund -446 0 0 -446 -446 0 100% -1 338 -1 338 0
Arrangemangsbidrag -9 0 0 0 0 9 0% -28 -28 0
Årsanslag -353 0 0 -353 -353 0 100% -1 060 -1 060 0
TOTALT Kultur Karlshamn -3 060 162 -1 034 -2 206 -3 078 -18 101% -8 893 -8 993 -100 -100

Stadsbiblioteket -4 374 417 -2 415 -2 274 -4 273 102 98% -12 381 -12 381 0
Stenbacka bibliotek -479 3 -162 -282 -442 37 92% -1 392 -1 392 0
Mörrums bibliotek -217 5 -122 -107 -224 -7 103% -627 -627 0
Hällaryds bibliotek -158 0 -84 -63 -147 11 93% -450 -450 0
Svängsta bibliotek -227 3 -65 -168 -231 -4 102% -663 -663 0
TOTALT Biblioteken -5 455 427 -2 849 -2 895 -5 316 139 97% -15 513 -15 513 0 0

Musikskolan -3 050 168 -2 991 -373 -3 196 -146 105% -8 053 -8 313 -260 0

Dansscen Lokstallarna -333 0 0 -145 -145 189 43% -1 000 -500 500 500
Finansierade projekt 0 255 -238 -44 -27 -27 0% 0 0 0

TOTALT Kulturnämnden -11 898 1 011 -7 112 -5 661 -11 763 136 99% -33 459 -33 319 140 400

PROGNOS
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6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 

I bilaga fyller nämnden i sammanställning med  

 Obalans från 2019 till 2020 
 Budget 2020 
 Prognos 2020 
 Avvikelse från budget 
 Anpassningar enligt politiskt beslut 2020 
 Anpassningar enligt plan förvaltningen 2020 
 Prognos för anpassningar 2020 

7. Investeringsuppföljning 

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

Investeringsprojekt 
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår
KS projekt > 7 mnkr 0

0
Projekt < 7 mnkr 0
Inventarier bibliotek -1 500 -96 -1 500 0
IT-teknologi -150 0 -150 0
Konstnärlig utsmyckn -150 -3 -150 0
Inventarier Lokstallarna -200 -71 -200 0

0
0
0

Nettoinvesteringar -2 000 -170 -2 000 0  

 

153



8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
 
Den pandemi som nådde Sverige i mars 2020 gör att den ekonomiska utvecklingen är mycket osäker globalt, regionalt och lokalt. 
Nämndens verksamhet påverkas direkt när det gäller intäktssidan och kan komma att påverkas även av sjukskrivningar, direkt eller 
indirekt, kopplade till pandemin. Sammantaget är därför samtliga prognoser ytterst osäkra. Följande kommentarer och analyser kring det 
ekonomiska resultatet är oaktade pandemins eventuellt kommande påverkan. 
 
Vid utgången av april månad ligger nämndens ekonomi i balans med budget, med undantag från dansscenen vid Lokstallarna. Med 
nuvarande förutsättningar prognostiserar nämnden en positiv avvikelse om 140 tkr vid årets utgång, vilken härrör från överskott för 
dansscenen och underskott för musikskolan. I musikskolans budget finns en effektivisering i form av en pensionsavgång med helårseffekt, 
men verksamheten kommer att bära kostnaden fram till augusti, ca 260 tkr – helårseffekt uppnås dock under 2021. Förväntat överskott för 
dansscenen om 400 tkr gör att nämndens totala prognosavvikelse uppgår till 140 tkr. 
 
Vad avser investeringar är bedömningen att nämnden kommer att förbruka hela anslaget.  
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9. Uppföljning av 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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
 Kommunikation 
(intern/extern) 

Upprättande av 
kommunikationsplan 

Kultur- 
och 
fritidsche
f 

1 gång Uppföljni
ng av 
kommun
ikations
plan 

Hösten 
2020 

 Kulturnämnde
n  

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

 Arbetsmiljö Kontroll av rutin för säkerhet Enhetsch
ef 

1 gång Kontroll 
av 

Hösten 
2020 

  ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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organisa
tion. 
Stickpro
v. 

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Prognos             
2020

Avvikelse 
från budget

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020

Anpassningar              
prognos 2020

Not

Nämnder 0

Kommunfullmäktige 0 1

Överförmyndarnämnd 0 2

Kommunrevision 0 3

Kommunstyrelse KLF DW 0 4

Kommunstyrelse SHBF UNJ 0 5

Utbildningsnämnb 0 6

Kulturnämnd 25,3 33,5 33,4 0,1 7

Teknik- och fritidsnämnd 0 8

Byggnadsnämnd 0 9

Omsorgsnämnd 0 10

Nämnd för Arbete och Välfärd 0 11

Summa nämnder 25,3 0,0 33,5 33,4 0,1 0,0 0,0 0,0

Finansförvaltning

Summa finansförvaltning 0

TOTALT 25,3 0,0 33,5 33,4 0,1 0,0 0,0 0,0  
Noter  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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7  
8  
9  
10  
11  
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RESULTATRAPPORT TEKNIK- och FRITIDSNÄMND ÅR 
2020 
Period: Jan-april -2020 
Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden 
Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
Förvaltning: Samhällsbyggnad och Kommunledning 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson, Daniel Wäppling 
Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Tekniska verksamheten, Kultur och fritid, Projektkontoret och Förvaltningsledning 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Tekniska 
 Fritid 
 Fritidsgårdar 
 Förvaltningsledning och projektkontor 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Nämnden har en ansträngd ekonomi där verksamheterna redan står inför stora utmaningar. När det gäller Tekniska 
verksamheten så finns det ett underskott som gör det svårt att hålla en acceptabel standardnivå på de tillgångar som 
nämnden förvaltar och ansvarar för. Därtill så ser nämndens verksamheter tydliga ekonomiska konsekvenser av rådande 
pandemi. Intäkterna minskar och stödbehoven ökar bland annat inom Fritidsverksamheten. Prognosen är mycket osäker och 
utfallet är svårt att förutse.  
Trots detta så har verksamheterna under perioden lyckats genomföra sina planerade åtaganden för att nämnden ska uppnå 
KF:s inriktningsmål. Eventuella besparingsåtgärder skulle slå direkt mot nämndens verksamheter som redan är hårt drabbade 
vilket skulle påverka kommunens långsiktiga mål på ett negativt sätt och även nämndens måluppfyllelse på kort sikt. 
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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 skapa förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen har under perioden gått enligt plan. Genom att genomföra en rad olika 
aktiviteter som uppmuntrar till att välja cykel istället för bil så jobbar nämnden mot målet att öka antal resor med cykel eller gång. Exempel på insatser är bland 
annat ett ökat antal cykelparkeringsmöjligheter vid torget och vid hållplatser för kollektivtrafik. Även insatser för att trygga cykelöverfarter har genomförts.  
 
Målet med en god folkhälsa hos våra medborgare pågår och nämnden har under perioden arbetat med olika aktiviteter för att nå olika målgrupper i olika miljöer. 
Bland annat har man satsat på belysning vid olika aktivitetsytor för att dels skapa trygghet men också för att utöka möjligheten till att nyttja aktivitetsytan kvällstid. 
Ex är OCR-banan i Lingonbacken och parkeringen vid motionsspåren i Långasjön. Man har också byggt ett nytt utegym i Långasjön, stöttat initiativet Hitta ut och 
marknadsfört Fritidsbibblan.   
 
Nämndens arbete med att utveckla digitala självservicetjänster pågår och kommer att generera ett flertal tjänster under året 2020 vilket skapar en ökad 
tillgänglighet för medborgarna och en minskad administration för verksamheterna.  
 
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 

  

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 våra 
befintliga natur och 
rekreationsområden. 

Utgångsvärde tas fram 2019, därefter en årlig ökning.   

Digitalisering av tjänster som 
underlättar för våra medborgare 
i kontakten med nämndens 
verksamheter 

Självservicetjänster Minst 2 e-tjänster implementerade under 2020   
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Arbetet med samverkan mellan olika samarbetspartners såsom SISU och Blekinge IF fortsätter under 2020 med målet att fler deltar aktivt i föreningslivet på 
ett eller annat sätt. I och med konsekvenserna av Covid19 så behöver föreningslivet stöd och stöttning av bland annat Blekinge If, detta är något som 
nämnden följer och stödjer.  
 
Nämnden fortsätter sitt arbete med att Karlshamn ska bli en renare kommun. Genom att satsa på fler papperskorgar, planera för insatser gällande kustnära 
städning i sommaren så kommer arbetet att bidra till att målet uppnås. 
  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 3957 (2018 
utgångsvärde)  
Pojkar: Fler än 4500 (2018 
utgångsvärde) 
 

  

Att Karlshamn blir en renare 
kommun. 

Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

Utgångsvärde 2019, därefter 
en årlig ökning 
 

  

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Nämnden har fokus på två mål för att bli en effektiv och innovativ kommun. Dela att behålla kompetens genom kreativa medarbetare och dels att 
effektivisera och optimera verksamheterna för att få en ekonomi i balans. Dessa två mål kan med fördel kombineras genom att ge medarbetare inflytande 
och möjlighet till att påverka. Det finns olika initiativ där medarbetare har kommit med idéer som leder till att målen kan uppnås och att arbetet fortlöper 
under 2020. Exempel på initiativ från medarbetare är olika förändringar i arbetssätt som skapar effektiviseringar på lång sikt, införande av digitala tjänster 
som underlättar i det dagliga arbetet samt initiativ som gör att Karlshamn utvecklas på ett innovativt sätt. 
 
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 

  

Att Karlshamns kommun har en god 
och balanserad ekonomi 

Minskad administrationstid i 
verksamheterna inom Teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

Minst 300h /år   
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Tekniska: Att, med nuvarande budgetram, hitta en acceptabel standardnivå på de tillgångar som nämnden förvaltar. 
 
Fritid: Det är svårt att överblicka alla konsekvenser som drabbar utövare och föreningslivet i och med Coronakrisen, men gemensamt är 
att idrott och fysisk aktivitet är en stor del av livet och vi måste därför dokumentera våra och andra kommuner/regioner och förbunds 
erfarenheter. Vi behöver kartlägga om vi blivit mer stillasittande eller utvecklat nya rörelsekulturer och hur lång tid det kommer att ta för 
föreningslivet att återhämta sig efter pandemin. 
  
Fritidsgårdar: Utmaning blir att motverka social oro genom att snabbt och flexibelt erbjuda och utveckla en fortsatt attraktiv verksamhet 
som möjliggör en meningsfull fritid för kommunens unga utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Det är ett 
minskat besöksantal nu och det kan till viss del tillskrivas oro för coronaviruset men vi behöver också ständigt analysera vårt utbud och 
vår kommunikation kring verksamheten och dess förändringar så att vi inte tappar för många besökare och därmed missar målet om att 
vara en stödjande verksamhet i tider som präglas av oro och minskade möjligheter till mötesplatser och aktiviteter.  
 
Verksamheten behöver rusta sig för såväl kortsiktiga som långsiktiga negativa konsekvenser på barns och ungas hälsa utifrån Corona 
pandemin. Eventuellt kommer utbudet av mer riktad verksamhet att öka vilket generellt är mer kostsamt än öppen verksamhet. 
 
En annan utmaning är också att skapa en mer digitaliserad verksamhet. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Tekniska: Då det varit en mild vinter har verksamheten kunnat lägga mer tid på att komma ikapp med det, på flera håll, eftersatta 
underhållet i våra parker och planteringar.        
 
Verksamheten har kommit en bra bit i genomlysningen av verksamheten (vad gör vi?, hur gör vi?, vad kostar det?), detta är en 
förutsättning för att kunna hitta effektiviseringsmöjligheter framåt.  
 
Verksamheten har varit delaktig genom att stötta omsorgen med distribution av mat i äldreomsorgen under Coronakrisen. 
    
   
Fritid: Utsetts till årets idrottskommun i Blekinge 2019. Bästa placeringen någonsin i rankingen av Sveriges friluftskommun 2019, där 
Karlshamn placerar sig som tolva. Satsningar på spontanidrottsplatser, i form av 1 nytt utegym och tillgång till ett rikt friluftsliv. Vilket har 
fått en än viktigare roll i och med Coronatider.       
   
En annan framgång är att vi inte har stängt några anläggningar utan har öppet så invånarna och föreningarna har möjlighet till fysisk 
aktivitet, vilket FHM rekommenderar, exempelvis hade vi ca 5200 besökare på Väggabadet under april, vilket är 50% av normalnivå, vi 
öppnade padelbanorna extra tidigt mm. Vi har även lanserat via våra socialkanaler tips på aktiviteter att göra under Corona. 
         
Fritidsgårdar: Att fritidsgårdsverksamhet fortsatt bedriver verksamhet i samtliga kommundelar och bemannar fältgruppens 
helgverksamhet.           
 
Att fritidsgårdsverksamheten på kort varsel planerat för en utökad sommarverksamhet för att kunna erbjuda bra vuxennärvaro och 
meningsfulla aktiviteter för kommunens unga hela sommarlovet 2020.      
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4. Ekonomisk uppföljning 

Driftuppföljning 2020-04-30 

Nämnd: TFN Helårsbudget 
2020 

Periodens 
budget 

Periodens 
utfall 

Periodens 
avvikelse 

Helårsprognos 
2019 

Prognos 
avvikelse 

helår  

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Intäkter 58 988 19 663 16 582 -3 080 52 838 -6 150 0 

                

Personalkostnader -36 413 -12 138 -11 634 504 -35 883 530 -6 855 

Övriga kostnader -115 173 -38 391 -34 193 4 198 -115 723 -550 -1 882 

                

Bruttokostnader -151 586 -50 529 -45 827 4 701 -151 606 -20 -8 737 

                

Nettokostnader -92 598 -30 866 -29 245 1 621 -98 768 -6 170 -8 737 
 

 

5. Nämndspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 1 
 

6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 2 
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7. Investeringsuppföljning 

 Investeringsuppföljning TFN period:januari-april 2020     

Projektnr Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 2020 Periodens utfall 
Helårsprognos 

2020 
Prognos 

avvikelse helår 

  TFN projekt mindre än 7 mnkr      
1308 GCM-vägnät, utbyggnad 200 1,1 200 0 
1314 Gatuunderhåll 4000 109,3 4 000 0 
1316 Belysning gata 3000 -72 3 000 0 
1325 Trafiksäkerhetsåtgärder 125 8,4 125 0 
1339 Kollektivtrafikåtgärder 215 10,7 215 0 
1401 Förnyelse, parker och lekplatser 613 1 613 0 
1410 Åpromenad Mörrumsån 1000 9,7 1 000 0 
1419 Friluftsområden 300 6,5 300 0 
2535 Ledstång Kastellet 35 0,9 35 0 
2563 Idrottsplatsinventarier 1300 134,6 1 300 0 
1350 Nämndens medel till förfogande 3712 0 3 712 0 

  Summa 14 500 210 14 500 0 
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

 

Tekniska verksamheten 

Drift: Tekniska verksamheten lämnar en prognosavvikelse helår på minus 3 750 tkr. Avvikelsen beror till största del på en från början 
underfinansierad verksamhet där vi saknar ca 2 700 tkr för att kunna upprätthålla en rimlig, men ändå låg, standard. Utöver detta så saknas 
medel för att klara vinterväghållning vid en normal vinter med snö och halkbekämpning. Endast om vi får en mild vinter så klarar vi att hålla 
nuvarande budget. Det saknas även medel till jourverksamhet när det inte är vinter. Tidigare skötte VA- avdelningen detta. 
        

Fritidsenheten 

Drift: Verksamheten lämnade i februari en prognoserad helårsavvikelse på minus 1 325 tkr som följd av intäktsbortfall pga stängt utomhusbad 
på Vägga samt ändrat beslut kring föreningsbidrag, denna prognoserade helårsavvikelse kvarstår.  
Som en följd av Coronapandemin så har besöksantalet på badet minskat drastiskt och ett flertal av träningar, arrangemang i våra 
lokaler/anläggningar har bokats av, vilket har lett till ett intäktsbortfall som i stort kan ses i avvikelsen för perioden, -771 tkr.  
Detta tillsammans med ovanstående avvikelse i februari ger en prognosavvikelse helår på ca - 2 100 tkr om pandemin upphör nu. 
Sannolikt och vad vi ser nu så kommer Coronapandemin fortgå och påverka intäkterna under hela 2020 så prognosavvikelse helår till följd av 
detta är - 3 800 tkr.     

Fritidsgårdsenheten 

Drift: Fritidsgårdsverksamhetens prognos visar på ett överskott på 480 tkr, detta som en följd av att verksamheten erhållit en  
tilläggsbudget på 1 800 tkr. Denna tilläggsbudget avser personalkostnader för fyra tjänster, under 2020 har dessa fyra tjänster  
inte kunnat tillsättas fullt ut varför ett överskott kan lämnas, under 2021 har verksamheten en helårseffekt av personalkostnader. 
Fritidsgårdsverksamheten kommer under sommaren att bedriva mer omfattande verksamhet med anledning av Coronapandemin 
men beräknar att detta ryms inom befintlig ram. 

 
Förvaltningsledning och projektkontor 
Drift: Verksamheten lämnar en prognosavvikelse helår plus 900 tkr. Avvikelse beror till stor del på budgeterad vakant tjänst  
januari-augusti 2020.                            

Kommentar och analys 
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 Investeringar: 

1308 GCM-vägnät, utbyggnad: Avser inköp av cykelmätare samt att utöka antalet cykelparkeringar på torget 

1314 Gatuunderhåll: Asfaltering pågår, vi följer inventerings plan där vi fått prioritera utefter vad vi har råd med 

1316 Belysning gata: Pluspost pga inkommen kreditfaktura. Planerade åtgärder är diverse samförläggningsprojekt 

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder: Planerade åtgärder är cykelöverfarter Erik Dahlbergsvägen samt inköp av digital tavla för att mäta hastighet 

1339 Kollektivtrafikåtgärder: Div åtgärder vid busshållplatser, delfinansieras med 50% från TRV 

1401 Förnyelse, parker och lekplatser: Inköp av ny julbelysning, ny scen i Svängstaparken samt upprustning Badhusparken 

1410 Å promenad Mörrumsån: Projektet planeras just nu och påbörjas till hösten 

1419 Friluftsområden: Pågår belysning och parkering vid OCR banan  

2535 Ledstång Kastellet: Utförs efter sommaren 

2563 Idrottsplats inventarier: Följer plan 

1350 Anpassning a inv.utgifter TFN: Planerade projekt att starta under året avser bl.a lekplatser, friluftsområden, gata samt skärgård 
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9. Uppföljning internkontrollplan  Grönt = ingen avvikelse, Gult= mindre avvikelse, Rött= större 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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

   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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

   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-20 

 Teknik-och 
fritidsnämnden 

 
 

 
Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller 
kommer att genomföra vid avvikelse 
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Bilaga 1 Nämndspecifik ekonomiuppföljning 

 

Nettokostnader (tkr) Helårsbudget 
2020 

Helårsavvikelse 
2020 

Förv.ledning och projektkontor -1 509 900 

Tekniska verksamheten -47 336 -3 750 

Fritidsenheten -33 162 -3 800 

Fritidsgårdsverksamheten -10 591 480 

Nettokostnader -92 598 -6 170 
 

 

 

 

 

 

 

 

169



 

Bilaga 2 Budgetram och anpassningar 
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMND ÅR 2020 
Period: Jan-apr -2020 
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 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 

Nämndens arbete löper på enligt de planer som finns. Verksamheten är inte så påverkad av pågående pandemi mer än att 
man inte kan genomföra fysiska möten i samma utsträckning som tidigare. Detta har öppnat upp för nya innovativa digitala 
lösningar som kan komma att utvecklas vidare även efter det att pandemin är över. Det som är positivt är att man under 
perioden har lämnat 53 startbesked vilket kommer att resultera i ökat byggande i kommunen. Parallellt med det så har det 
under perioden startats upp en implementering av ett digitalt bygglovsprogram. Nämnden har ett prognostiserat underskott på 
300 tkr, vilket avser medel för genomförande av ett planprogram och delfinansiering av en tjänst inom bygglov som skulle ha 
finansierats genom statligt bidrag för antal beviljade startbesked. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Nämndens arbete med att bidra till morgondagens samhälle har under perioden löpt på enligt plan. Ett planprogram för 
Janneberg/Duveryd som ska skapa möjlighet till framtida bostäder och verksamheter ligger ute för samråd. Därefter så 
påbörjas planprocessen. Under perioden har implementeringen av ett digitalt bygglovsprogram påbörjats vilket kommer att 
underlätta för de medborgare som vill söka bygglov i Karlshamns kommun eftersom det skapar en ökad tillgänglighet och 
transparens kring bygglovsprocessen. Planen är att vara i full drift from 1 september 2020. 
Under perioden har 53 startbesked getts för bygglov vilket kan ses som ett mycket bra resultat.  
 
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. 

 Välj status 

Antal startbesked för bostäder Minst 80 
startbesked per 
år 

 Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Nämndens arbete med att uppnå målet fortlöper enligt plan 2020. Det finns flera privata aktörer som anmält sitt intresse för 
projekt som bidrar till att förtäta inom befintlig bebyggelse, vilket kommunen är positiva till. Samtidigt så pågår det 
saneringsarbete för att få loss byggklar mark som inte är ekologiskt känslig och som tidigare varit exploaterad. Exempel på 
detta är Stärnö sjöstad, Viking Timber området i Asarum och Stationsområdet. På så sätt sparas jungfrulig mark vilket är 
positivt utifrån ett miljöperspektiv. 
 
Pga av Corona så har det inte genomförts några fysiska medborgardialoger. Verksamheten har förslag och idéer på hur man 
kan genomföra digital medborgardialog. Ett exempel som genomförts är samrådsinformation gällande planprogrammet för 
Janneberg/Duveryd. Detta initiativ ska utvärderas och eventuellt användas som ett komplement till fysiska möten. 
 
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 

 Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Nämndens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och en effektiv och innovativ kommun går enligt plan. 
I och med Covid 19 så har verksamheten provat mobilt arbete i större skala än tidigare vilket har fungerat bra både för  
verksamheten och för medarbetarna. Eftersom valet att kunna arbeta på annan plats när arbetet så tillåter är något som  
medarbetare ser som positivt så har man nu bestämt att fortsätta tillämpa möjligheten. 
 
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) 

 Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 Svårigheten 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.   
       

 Medel för ovanstående tjänster har flyttats till annan verksamhet vilket kommer att orsaka en minus för Byggnadsnämnden 
om inte nya medel tillförs.         
     

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

 Flera konsultplaner (utesluter aldrig egna insatser i form av myndighetsutövning)   
          

 Markanvisningar resulterar i flera nya detaljplaner      
       

 En planarkitekt har delvis gått över på bygglovssidan under implementeringstiden av det nya bygglovsprogrammet. 
           

 Eventuell lågkonjunktur kan komma att innebära minskat antal bygglovs- och mätningsärenden. När det gäller detaljplaner 
är det klokt att planera under pågående lågkonjunktur för att kunna bygga när konjunkturen vänder uppåt igen.  
           

 Implementering av bygglovsprogrammet innebär att vi kommer att arbeta i två system under en övergående period. 
 

 Många komplicerade och stora projekt kommer även att påverka andra kommunala avdelningar då flera tjänstepersoner 
kommer att behöva avsätta tid för att granska olika utredningar, lämna synpunkter och bistå med kunskap under de olika 
processerna.         
    

 Pga Corona kommer vi inte att ha några praktikanter denna sommar    
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 

 Trots två långtidssjukskrivningar har verksamheten löpt på tack vare tidiga konsultinsatser och kollegor som ryckt ut.
           

 En möbeltävling som involverade lokala företag och studenter har genomförts och fått mycket uppmärksamhet 
          
  

 53 startbesked för nya bostäder har genomförts och kan ses som ett bra resultat för denna relativt korta period. 
           

 Flera viktiga rättsfall som rör både verksamheter och bostäder bedömdes enligt nämndens beslut trots motstående 
synpunkter         
    

 Arbetet med digitaliseringen löper på med befintliga personella resurser och stöd från verksamhetsstrateg och teknisk 
projektledare från IT.        
     

 Corona har skapat nya arbetssätt. Ambitiösa medarbetare har hittat nya sätt att kommunicera planförslag som vi 
kommer att använda framöver       
      

 Digitala möten & nya mötesrutiner pga av Corona för byggnadsnämnden har fungerat väl.    
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4. Ekonomisk uppföljning 

Drift 20200430

 

5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 1 
Respektive controller tillsammans med förvaltningschef tar fram förslag till respektive nämnd vad som är viktigt att ha koll på.  
6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 2 
 
7. Ekonomisk analys av drift  

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Stadsbyggnadsavdelningen lämnar en prognosavvikelse för helår på minus 300 tkr. Avvikelsen avser medel som var planerade 
att nyttjas under året för planprogrammet i Janneberg/Duveryd och som nu flyttats till annan verksamhet utanför 
Stadbyggnadsavdelningen. 

 

Nämnd: BN Helårsbudget 
2020

Periodens 
budget

Perioden
s utfall

Periodens 
avvikelse

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår 

Helårsprogno
s föregående 
uppföljning

Intäkter 9 529 3 176 2 727 -450 9 379 -150 0

Personalkostnader -10 945 -3 648 -3 787 -139 -10 945 0 0
Övriga kostnader -5 236 -1 745 -2 081 -336 -5 386 -150 0

Bruttokostnader -16 181 -5 394 -5 868 -474 -16 331 -150 0

Nettokostnader -6 652 -2 217 -3 144 -924 -6 952 -300 0
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8. Uppföljning internkontrollplan. Grönt = ingen avvikelse, Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse, Rött = Större allvarlig avvikelse 

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapport
ering 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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunsty
relsen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunsty
relsen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunsty
relsen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer 
att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunsty
relsen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer 
att genomföra vid avvikelse 

Avtalstrohet på ehandelsavtal Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunsty
relsen och 
nämnder 

   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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Bilaga 1 Nämndspecifik ekonomiuppföljning  

Nettokostnader (tkr) Helårsbudget 
2020 

Helårsavvikelse 
2020 

BN del i kansli -465 0

Plan -2 595 -150

Bygglov -1 335 -150

Mätning -2 257 0

Nettokostnader -6 652 -300
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Bilaga 2 Budgetram och anpassningar 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020 
Period: Jan-april 
Nämnd: Nämnden för arbete och välfärd 
Nämndsordförande: Ulla Sandgren 
Förvaltning: Förvaltningen för arbete och välfärd 
Förvaltningschef: Thomas Svensson 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 LSS 
 Individ och familjeomsorg, barn och familj 
 Individ och familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknad och introduktion 
 Administration 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Flera förbättringsarbeten har påbörjats 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. Arbete pågår för att förkorta tiden från försörjningsstöd till 
egen försörjning. 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. Målet som är kopplat till ökad kostnadseffektivitet har delvis uppnåtts. Kostnaden per 
brukare inom LSS har minskat i jämförelse med år 2018. Trots att förvaltningen har arbetat hårt med att avsluta placeringar inom alla 
verksamheter, så har antalet placeringar ökat. 
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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 
Ökad psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Karlshamn 

 Andelen barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa skall årligen minska  

10% Har ej mätts under 
perioden 

Välj status 

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska 

10% Har ej mätts under 
perioden 

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

indikator 
Nämnden har inte något mål  Skriv vilka insatser som din verksamhet har för 

att nå nämndens mål. 
  Välj status 

    Välj status 
    Välj status 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
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    

10% Mellan mars månad 
2020 och april 
månad 2020 har 
antalet hushåll 
minskat med 10% 

Välj status 

Skriv nämndens mål. Andel i arbete eller studier ett år efter 
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten 

50% Har ej uppnåtts Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
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 höpsten Välj status 

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

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

Ökad social hållbarhet  Sjukfrånvaron i verksamheten skall 
årligen minska  

Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

 Välj status 

Ökad ekologisk hållbarhet  Ökad ekologisk hållbarhet      Hänvisning till 
kommunstyrelsens 
indikatorer 

 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 
I början av år 2020 hade nämnden för arbete och välfärd ett underskott med 25 mnkr. Det har skett volymökningar i 
verksamheten under perioden, vilket redovisas under ekonomisk analys. Statsbidragen för ensamkommande flyktingbarn och 
integration har också minskat. Coronapandemins ekonomiska effekter på verksamheterna är inte kända. De stora 
utmaningarna är att hantera volymökningarna, att få fler personer i arbete istället för försörjningsstöd samt att minska antalet 
placeringar och erbjuda insatser på hemmaplan. Försörjningsstödet har minskat den senaste månaden, vilket bedöms vara 
ett resultat av att fler personer från försörjningsstödet får insatser från arbetsmarknadsenheten. Det har skett och sker stora 
förändringar inom arbetsmarknadsenheten och kursändringen från bidrag till arbete har påbörjats.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
De beslut som tagits av nämnden för arbete och välfärd under åren 2017 och 2018 har gett effekter år 2019. De långsiktiga beslut som 
tagits kommer att ge en mer kostnadseffektiv verksamhet från år 2021. Volymökningarna är dock större än den uppnådda 
kostnadseffektiviteten. Det sker genomlysningar av verksamheten kontinuerligt. Alla placeringar gås igenom en gång per månad. De 
åtgärder som nämnden tidigare har tagit när det gäller LSS anses vara tillräckliga. Det finns en stark vilja inom både nämnd och 
förvaltning att genomföra förändringar. 
 
Det finns idag en betydligt högre kostnadsmedvetenhet i alla led, vilket också är en förutsättning för att uppnå högre kostnadseffektivitet. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

 

 

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

2020
Periodbudget Periodens 

utfall
Avvikelse 
perioden

Helårs- 
prognos 

2020

Prognos 
avvikelse

 helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Intäkter 71 983 24 011 30 976 6 965 88 600 16 617 84 804

Personalkostnader -262 806 -88 351 -97 467 -9 116 -284 821 -22 015 -280 583
Övriga kostnader -181 923 -56 903 -65 158 -8 255 -215 553 -33 630 -203 364
Kapitalkostnader -1 271 -430 -424 6 -1 271 0 -1 281
Bruttokostnader -446 000 -145 684 -163 049 -17 365 -501 644 -55 644 -485 228

Nettokostnader -374 017 -121 673 -132 073 -10 400 -413 044 -39 027 -400 424
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5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 
Sammanställning över A&V resultat för perioden Januari - April 2020

Nämnden för Arbete- och Välfärd 2001-2004

Verksamhet Helårsprognos Avvikelse         
2001-2003 Diff Avvikelse         

1901-1912 
Diff mot  

2001-2003
LSS -5 303 -4 140 -1 163 -1 952 -3 351
Ledning och gemensamt 2 156 2 973 -817 24 597 -22 441
Social psykiatrin -566 -1 295 729 -1 468 902
Insatser för vuxna -4 229 -3 756 -473 -4 849 620
Barn och familj -15 326 -14 475 -851 -21 673 6 347
Försörjning -10 071 -10 572 500 -3 022 -7 049
Arbetsmarknad -241 84 -325 806 -1 047
Introduktion -1 388 -1 440 52 26 -1 414
Ensamk flyktingungdom -4 059 -3 930 -129 45 -4 104
Summa -39 027 -36 550 -2 477 -7 490 -31 537

Föregående uppföljning Avvikelse mot bokslut
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9. Ensamkommande, underskott -4,0 mnkr. Kraftigt minskade intäkter pga fyllda 20 , anhörigas ankomst, medborgarskap.    

5. Barn och familj Underskottet beror på: 

A) Bemanning av två konsulter prognostiseras pga svårigheter att anställa erfaren personal.

B) Institutionsvård Underskott - 8,6 mnkr. 

C) Familjehem (egna och konsulentstödda)  -5,0 mnkr 

6. Försörjningsstöd, underskott - 10,0 mnkr. 

7. Arbetsmarknad, har ett underskott -241 tkr.

8. Introduktion, underskott  -1,4 mnkr pga minskade intäkter.

Uppföljning för period  2001-2004 avseende förvaltningen för Arbete- och Välfärd
Arbete- och Välfärds prognostiserat resultat för 2020 är:             - 39 027 tkr 

E) Familjerätt -0,6 mnkr 

D) Övriga öppna insatser -1,4 mnkr.

Det är en negativ differens mot föregående prognos, differensen är - 2 477 tkr. 
Differensen kopplas till LSS, Ledning och gemensamt, Vuxna samt Barn och familj. 
För LSS verksamheten handlar det till stor del om de tillfälliga utökningarna inom personlig assistans. Prognosförändring mot 
mars - 1  163 tkr. 
Ledning och gemensamt, ökade övriga kostnader samt personalkostnader. Prognosförändring mot mars - 817 tkr.
Socialpsykiatrin, minskade placeringskostnader. Prognosförändring mot mars + 729 tkr.
Vuxna och Barn- och familj, ökade kostnader inom placering, öppenvård samt konsultkostnader. Prognosförändring mot mars - 
1 324 tkr.
Övriga verksamheter (Försörjning, Arbetsmarknad, introduktion mm). Prognosförändring mot mars + 98 tkr.

1. LSS, har ett underskott på -5,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på LSS boende, interna och externa.

2. Ledning och gemensamt, har ett överskott  på  2,1 mnkr.

3. Socialpsykiatrin har ett underskott pga ökad bemanning på gruppboenden, merkostnad för en utomkommunalplacering. 

4. Insatser för vuxna, Institutionsplaceringar har ett prognostiserad underskott på - 1,7 mnkr VINR (Våld i nära relationer) har 
ett underskott på  -4,3 mnkr. 
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Respektive controller tillsammans med förvaltningschef tar fram förslag till respektive nämnd vad som är viktigt att ha koll på.  
 
6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 
I bilaga fyller nämnden i sammanställning med  

 Obalans från 2019 till 2020 
 Budget 2020 
 Prognos 2020 
 Avvikelse från budget 
 Anpassningar enligt politiskt beslut 2020 
 Anpassningar enligt plan förvaltningen 2020 
 Prognos för anpassningar 2020 

7. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsprojekt 
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprogno
s 

2020

Prognos 
avvikelse 

helår
KS projekt > 7 mnkr 0

0
Projekt < 7 mnkr -4 000 -532 -4 000 0

0
0
0
0
0
0
0

Nettoinvesteringar -4 000 -532 -4 000 0
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.  
 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
LSS verksamheten har ett underskott och det är främst beroende på ökade kostnader inom boendedelarna, både de interna och externa. 
Socialpsykiatrin visar på ett underskott pga en ökad bemanning på gruppboende samt en utomkommunalplacering.  
Insatser för vuxna, här ser vi en volymökning av institutionsplaceringar och för VINR(våld i nära relationer) som medför ökade kostnader och bidrar till 
verksamheternas resultat. 
Barn o familj har även dem en volymökning som ger ökade kostnader för fler institutionsplaceringar och flerplaceringar i familjehem. Konsultkostnader 
har ökat vilket beror på svårigheter med rekrytering, är en annan bidragande orsak till verksamhetens utfall.  
Arbetsmarknad påvisar ett negativt resultat och det beror bl.a. på en ESF-projektet VIS samt pausade och ofinansierade verksamheter. 
Försörjningsstöd ökar i sina kostnader och det beror främst genom en högre kostnad per hushåll. 
Verksamheterna Introduktion och Ensamkommande påvisar båda ett underskott och här beror utfallet främst på minskade intäkter. 
 
LSS 
Den planerade successiva omstruktureringen av gruppbostäder och servicelägenheter följer inte planen. Orsaken till förseningar är att bygglov 
överklagats och det har funnits en tröghet i processen, vilket beror på många pågående byggprojekt inom kommunen. Det finns idag sju personer som 
står i kö till gruppbostad samt fyra förfrågningar (Förhandsbesked) av individer inom LSS som vill flytta till Karlshamn. Risken för vite av icke verkställda 
beslut är stor. Vitesbeloppen är i regel högra än vad det kostar att driva verksamheten. Det leder till att nämnden tillfälligt måste använda avvecklade 
gruppbostad (Sämjevägen). Kostnaden beräknas till ca 4,2 mnkr som inte finns i budgeten. Om byggandet av nya gruppbostäder hade följt den 
ursprungliga planen, hade volymökningarna delvis finansierats av ökad kostnadseffektivitet. I förhållande till andra kommuners kostnader för LSS, så 
har kostnaden i Karlshamn minskat (Kostnad per brukare-Ensolution) 
 
Inom socialpsykiatrin kommer en mycket kostnadskrävande placering att ersättas med en annan placering till halva kostnaden från och med 1 juni. 
 
Vid årets början fanns det inte någon placering av vuxna missbrukare. Fem nya placeringar har gjorts under årets första månader. En av dessa 
placeringar har avslutats. Det fanns tolv placeringar avseende våld i nära relationer vid årets början. Elva av dessa placeringar har avslutats, men fem 
placeringar tillkom under perioden. 
  
Antalet placeringar i konsulentstödda familjehem var vid årets början elva. Tre placeringar har tillkommit och en placering har avvecklats.  
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Extern öppenvård. Tre insatser under perioden. Två har avslutats. Insatsen är ett alternativ till placering på HVB-hem. 
 
Antalet placeringar i ”egna” familjehem var vid årets början 47. Sex placeringar har avvecklats. 
 
När det gäller HVB-placeringar, fanns det elva placeringar. Två placeringar har tillkommit under året och två placeringar har avslutats. 
 
Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har minskat mellan mars och april med 10%. Det är för tidigt att dra slutsatsen att det är en trend.  
 
Investeringarna följer planen 
 
 

9. Uppföljning av internkontrollplan   
Uppföljning sker i slutet av året 

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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 
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Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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  

 
 
Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 
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Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Prognos             
2020

Avvikelse 
från budget

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020

Anpassningar              
prognos 2020

Not

Nämnder 0
Kommunfullmäktige 0 1
Överförmyndarnämnd 0 2
Kommunrevision 0 3
Kommunstyrelse KLF DW 0 4
Kommunstyrelse SHBF UNJ 0 5
Utbildningsnämnb 0 6
Kulturnämnd 0 7
Teknik- och fritidsnämnd 0 8
Byggnadsnämnd 0 9
Omsorgsnämnd 0 10
Nämnd för Arbete och Välfärd 0 11
Summa nämnder 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansförvaltning
Summa finansförvaltning 0
TOTALT 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Noter  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

194



8  
9  
10  
11  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2020 
Period: Januari - April 
Nämnd: Omsorgsnämnden 
Nämndsordförande: Leif Håkansson 
Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Stöd i ordinärt boende 
 Stöd i särskilt boende 
 Myndighet & resurs, Hälso- och sjukvård 

 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Omsorgsnämndens prognos visar på ett underskott med -2 mnkr. Prognostiserat underskott förklaras med högre kostnader 
inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende, -4,1 mnkr mot budgeterat. Myndighet & Resurs prognos visar +2,1 mnkr 
medan både stöd särskilt boende och den centrala verksamheten beräknas vara i balans. Prognostiserat underskott återfinns 
inom personalkostnaderna -6,7 mnkr. Intäkter och övriga kostnader visar på ett överskott mot budget på totalt +4,7 mnkr. 
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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 

 

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

indikator 
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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 

 

 

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

indikator 
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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 
Förutsättningar 
Nämnden avslutade 2019 med en ekonomi i balans och avklarade effektiviseringskrav. Under 2020 har nämnden nya anpassningar av 
budgetram om -8,3 mnkr (ca 2% av ramen). För att hantera anpassningen startades flera åtgärder och en översyn av verksamheten. 
Merparten av anpassningarna genomfördes genom att avveckla boende, införa kvoter, prismål och minska antalet boendeplatser. Under 
2019 flyttade verksamheten från flera fastigheter. Under 2020 kommer ytterligare flyttar att genomföras samt avveckling av särskilt 
boende Båtmansgården för att verksamheten ska kunna nå en budget i balans. 
 
Nämnden har under året kompenserats med utökad ram för ökade kostnader kopplat till höjda arbetsgivaravgifter. 
 
Covid-19 
Flera faktorer kopplade till Covid-19 är vid den här rapportens skrivelse ännu inte kända eller svåra att uppskatta, som hur länge och hur 
hårt Karlshamn och omsorgen drabbas. Hittills har Blekinge och Karlshamn haft förhållandevis få fall och inga brukare har konstaterats 
med sjukdomen. Planeringen och åtgärder för att möta konsekvenserna har dock inneburit eller kan innebära merkostnader samt 
innebära negativa konsekvenser för förvaltningen. Merkostnaderna beror bland annat på högre kostnader för personal, sjuklöner, 
beredskapsersättning och förbrukningsmaterial. Minskat semesteruttag kan få en negativ effekt på resultatet under 2020. Förvaltningen 
har även frångått två semesterperioder och infört tre semesterperioder för att säkerställa en fungerande arbetsmiljö och en bra vård för 
brukarna. En ökad personalkostnad är därmed trolig som en konsekvens av Covid-19. 
 
Den 11 mars aktiverade kommundirektören krisledningsstaben till följd av Covid-19. En rad åtgärder gjordes inom förvaltningen i syfte att 
förbereda för ett utbrott av smitta. Riskbedömningar är genomförda på alla nivåer och samverkan med de fackliga organisationerna sker 
varje vecka. Initialt gjordes en kartläggning av icke vårdnära tjänster för att i ett värsta scenario kunna ta hjälp av annan personal till 
dessa uppgifter. Personal från samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan april månad varit dedikerade till omsorgsförvaltningen för delar 
av dessa uppgifter vilket enligt plan fortgår tills vidare samt att även volontärer utför en del uppdrag som är icke vårdnära.  
 
En positiv följd av krisen är att digitala möten har fått ett uppsving, dels inom administrationen men framförallt för möten mellan brukare 
och anhöriga. Vi har fått tillgång till flera surfplattor där personal ifrån Kreativum har utbildat personalen i att hantera olika 
kommunikationsvägar för digitala möten. En annan positiv effekt är det goda samarbetet som sker mellan förvaltningar, civilsamhället och 
andra aktörer. Förvaltningen fick ett stort gensvar från medborgarna då vi gick ut och sökte efter volontärer. 
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Sammantaget är det svårt att prognostisera då effekterna av den extraordinära händelse som beror på Covid-19 innebär att flera 
scenarios kan vara troliga.  
 
Kompetensförsörjning/personalomsättning 
Den demografiska utmaningen för omsorgsförvaltningen kopplat till kommande pensionsavgångar och personalomsättning. Målet 
Karlshamn 50 000 innebär att förvaltningen har stora behov av kompetensförsörjningsarbete i framtiden. Förvaltningen har idag 760 
tillsvidareanställda medarbetare. Sett till detta antal medarbetare och målsättningen 50 000 invånare i Karlshamn kan behovet av antalet 
medarbetare i förvaltningen bedömas till uppskattningsvis 1100 stycken när målet Karlshamn 50 000 nås.  
 
Under de första månaderna 2020 har en strategi för att stärka kompetensförsörjningsarbetet arbetats fram för att innan sommaren 
presenteras på KSAU. Strategin innehåller ett fördjupat samarbete med utbildningsförvaltningen samt förvaltningen för arbete och 
välfärd. Vidare utökar strategin möjligheten för organisationen att arbeta med fler yrkesgrupper samt att ge en tydligare roll inom dessa. 
Förvaltningens målsättning är att öka attraktivitet, förbättra arbetsmiljö samt minska utgifter genom detta arbetssätt. Utöver detta har 
förvaltningen inom hemtjänst och SÄBO satsat stora medel på ledar- och organisationsutveckling för att stärka ledarskap och 
medarbetarskap bland annat med syfte att minska personalomsättning.  
 

Personalomsättning/Kompetensförsörjning           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
      T1 Prognos       
Pension 20 20 5 20 17 14 24 
Egen uppsägning 91 62 20 60 80 80 80 

Summa 111 82 25 80 97 94 104 
 
Heltid som norm 
12/20 enheter har genomfört workshop i det kommunövergripande projektet. För att öka takten i detta arbete har förvaltningen utökat 
resurserna kopplat till kommunens heltidsprojekt med en 50% projektresurs. Inom förvaltningen är idag 56% av medarbetarna 
heltidsanställda och 52% arbetar heltid. En förbättring mot samma period föregående år på +1% heltidsanställda och +6% 
heltidsarbetande. 
 

Heltid som norm 

  apr-19 apr-20 
Heltidsanställda 55% 56% 
Heltidsarbetande 46% 52% 
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Differensen mellan heltidsanställda och heltidsarbetande kan härledas till olika typer av tjänstledigheter (47 personer). Av dessa 
medarbetare som har en tjänstledighet är 20 stycken lediga utan laglig grund. Laglig grund i detta fall kan bland annat vara 
föräldraledighet eller studieledighet. De medarbetare som arbetar deltid i dagsläget har i regel anställningar som överstiger 64% och i 
många av fallen har man anställningar på 80-90%. För att nå framgång med heltidsfrågan behöver förvaltningen vidta många åtgärder 
där de mest omfattande är organisatorisk översyn, utökat samarbete mellan enheter och verksamhetsområden samt revidering av 
resursutnyttjande över dygnets alla timmar, veckans alla dagar.  
 
 
Arbetsskador  
Under 2020 har ett nytt system för anmälan av arbetsskador och tillbud införts i Karlshamns kommun. Detta system ger verksamheten 
möjlighet att arbeta digitalt med utredningar. Utöver detta ges en större möjlighet att mäta orsaker och få fram mer detaljerad statistik 
rörande området. Utifrån förändringen i mätningar väljer förvaltningen att rapportera 2019 års innevarande statistik utifrån systemets 
möjligheter tillsammans med en förenklad statistik kopplad till arbetsskador för 2018, 2019 och 2020. I den förenklade rapporteringen 
ingår en enklare prognostisering för arbetsskador för 2020. Sett till den historiska statistiken är det svårt att bedöma typen av skador som 
uppstått det kan dock konstateras att skadorna ligger på en stabil nivå över tid. Inför kommande år kan statistiken utvecklas och fördjupas 
ytterligare. Utifrån inkomna anmälningar under första delen av 2020 kan en viss minskning mot föregående år prognostiseras.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
 
 
 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2020 T1 2020 prognos 2019 2018

Arbetsskador/Tillbud 2018-2020

203



4. Ekonomisk uppföljning 

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

2020
Periodbudget Periodens 

utfall
Avvikelse 
perioden

Helårs- 
prognos 

2020

Prognos 
avvikelse

 helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning

Intäkter 66 050 22 025 23 283 1 258 69 416 3 366 67 350

Personalkostnader -349 864 -118 633 -124 031 -5 398 -356 621 -6 757 -353 564
Övriga kostnader -161 152 -54 014 -51 171 2 843 -159 761 1 391 -159 752
Kapitalkostnader -2 907 -969 -969 0 -2 907 0 -3 112
Bruttokostnader -513 923 -173 616 -176 171 -2 555 -519 289 -5 366 -516 428

Nettokostnader -447 873 -151 591 -152 888 -1 297 -449 873 -2 000 -449 078

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga 
Respektive controller tillsammans med förvaltningschef tar fram förslag till respektive nämnd vad som är viktigt att ha koll på.  
 

6. Budgetram och anpassningar, se bilaga 

I bilaga fyller nämnden i sammanställning med  

 Obalans från 2019 till 2020 
 Budget 2020 
 Prognos 2020 
 Avvikelse från budget 
 Anpassningar enligt politiskt beslut 2020 
 Anpassningar enligt plan förvaltningen 2020 
 Prognos för anpassningar 2020 
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7. Investeringsuppföljning 

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

Investeringsprojekt 
(tkr)

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår
KS projekt > 7 mnkr 0

0
Projekt < 7 mnkr -3 500 -245 -3 500 0

0
0
0
0
0
0
0

Nettoinvesteringar -3 500 -245 -3 500 0

 

 

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
 
Prognosen visar -2 mnkr och beror på högre kostnader för personal, -6,7 mnkr, vilket delvis vägs upp av överskott för intäkter +3,3 mnkr 
och övriga kostnader +1,4. Periodens avvikelse är -1,3 mnkr. Överskott mot periodbudget januari – april finns inom intäkter +1,2 mnkr och 
övriga kostnader +2,8, personalkostnaderna visar ett underskott på -5,4 mnkr. En stor del av överskottet bland intäkterna beror på 
arbetsmarknadsanställningar. För dessa får Omsorgsförvaltningen både en personalkostnad och intäkt. För övriga kostnader beror 
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överskottet på mindre kostnader än budgeterat för bland annat bostadsanpassningar, tekniska hjälpmedel, fastighetskostnader och 
förbrukningsvaror. 
 
Centralt 
 
Förvaltningens centrala delar redovisar för perioden januari – april i stort sett en budget i balans. Det som avviker något per den 30 april,    
-0,1 mnkr, är förbrukningen av statsbidraget från Socialstyrelsen, då demensteamet haft några tjänster vakanta de första månaderna. Dock 
räknar verksamheten med att förbruka statsbidraget i sin helhet under året. Den prognostiserade helårsavvikelsen beräknas till -1 mnkr 
pga. höga kostnader för personalåtgärder. 
 
Digitaliserings- och Utvecklingsenheten 
 
För perioden januari-april redovisas ett överskott om 1 mnkr och helårsavvikelsen prognostiseras till +1 mnkr. Den positiva avvikelsen 
beror främst på försenade driftsättningar av flera planerade funktioner/moduler, bl.a. LifeCare mobil omsorg, samt försenad överflytt från 
Doros larmcentral till Tunstalls larmcentral.  
 
Stöd i ordinärt boende 
 
Verksamheten stöd i ordinärt boende redovisar ett underskott om -4 mnkr för perioden januari-april, och helårsavvikelsen prognostiseras till 
-4,1 mnkr, där den negativa avvikelsen på personalkostnader för perioden väntas öka ytterligare något innan de följer budget och 
intäkterna blir 900 tkr högre än budgeterat, se bilaga. En hemtjänsttimme ska under 2020 kosta 434 kr enligt budget. Snittkostnaden var för 
årets fyra första månader 484 kr vilket är högre än budget, men lägre än 490 kr som snittkostnaden var under samma period 2019 och 
även 520 kr som den var 2018. Kostnaden per hemtjänsttimme har i april påverkats av Covid-19 pga. högre sjukkostnader än vanligt, 
eftersom personal från i mitten av mars ska stanna hemma med minsta symtom. Vi ser också ett minskat semesteruttag bland personalen 
vilken har en negativ påverkan på ekonomin. 
 
Verksamheten har trots tidigare minskning av antal årsarbetare haft för mycket personal på totalen. Det är fortsatt svårt att göra snabba 
omställningar utefter de förändringar som sker i verksamheten, en utmaning som ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med. Planerarna 
har under perioden planerat ut för många timmar vilket leder till en ökad bemanning. Enhetscheferna behöver vara mer aktiva i planering 
och schemaläggning på daglig basis. En annan parameter av betydelse för verksamhetens underskott är hur disponibeltiden fördelas och 
hanteras, här behöver vi arbeta mer med att byta arbetspass och att flytta insatser för att bli kostnadseffektiva. Att fördela insatserna mer 
jämt över dag och vecka är ytterligare en åtgärd som möjliggör en god planering och som verksamheten blivit bättre på men behöver 
fortsatt jobba vidare med. Överlag behöver planeringen av insatser och schemaläggning vara mer förknippad med ekonomi. En god 
struktur för hur eventuella bom-tider ska användas är något som verksamheten överlag saknar men som nu arbetas med. Verksamheten 
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har vid minst ett tillfälle under perioden jämfört planerad tid med utförd tid och därefter gjort justeringar. Det som framkommit är att denna 
jämförelse behöver ske 1-2 gånger i månaden om det ska ge resultat på utfallet. 
 
Under mars och april har verksamheten en ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år. Med den ökade sjukfrånvaron ses 
en tydlig koppling till de riktlinjer som följer Covid-19-pandemin. Förutom ökad sjukfrånvaro så har hemtjänsttimmarna ökat snabbt under 
mars- april och vikarieanvändning har ökat jämfört med föregående år. 
 
Det förändringsarbete som hemtjänsten påbörjade i slutet av 2019, med syfte att uppnå en friskare arbetsplats och därmed minskat antal 
sjukdagar, har initialt också bidragit till viss vikarietillsättning då hela verksamheten har haft teamdagar i januari. Förändringsarbetet 
innebär också att ett nytt arbetssätt ska utformas, vilket innebär att tid måste avsättas för att bygga nya strukturer och strategier. Även utan 
riktlinjer utifrån en pandemi har verksamheten sedan tidigare en allt för hög sjukfrånvaro och förändringen måste ske men kommer att 
kosta verksamheten lite mer initialt dels i utbildning för chefer men också som tidigare nämnts för uppbyggnad av nytt arbetssätt. 
 
En högre förbrukning av skydds- och förbrukningsmaterial med koppling till covid-19 har setts och kostnaden för dessa uppskattas till upp 
emot 100 tkr. Denna kostnad kommer bli högre, men hur mycket beror på hur pandemin utvecklar sig. Verksamheten förbereder även inför 
att starta ett Corona-team om någon brukare skulle bli smittad av Covid-19. De medarbetare som kommer ingå i teamet kommer behöva 
ersättas av vikarie i sin hemtjänstgrupp, vilket kommer skapa en merkostnad. 
 
Verksamhetschef tillsammans med ekonom har under perioden haft gemensamma och individuella ekonomigenomgångar en gång i 
månaden med samtliga enhetschefer med syfte att analysera, åtgärda samt identifiera vilken hjälp enhetscheferna behöver för att komma 
fram till en god strategi i ekonomiarbetet. Enhetscheferna har fått tre olika verktyg som ska hjälpa dem i planering och prognostisering. 
Nästa steg är att ge dem gemensamma strategier att arbeta med i det dagliga arbetet, dessa kommer att sättas i skarpt läge i maj 2020.  
 
 
Stöd i särskilt boende 
 
Prognosen visar en budget i balans vilket är en minskning mot föregående prognos på -1,5 mnkr. Prognosförändringen beror på effekter av 
Covid-19 som sjukdom, minskat semesteruttag, materialinköp samt förstärkning på Östralycke natt som beror på ett större behov än 
budgeterat. Prognosen förutsätter att verksamhetsområdet kan tömma Båtmansgården eller dra ner på verksamheten kraftigt under 2020 
då budgeten för Båtmansgården har halverats. När boendet är avvecklat skulle det innebära minskade lägenhetsplatser och därmed 
minskade personalkostnader. Avvecklingen skulle minska antal platser till 330, att jämföra med starten 2019 då det fanns 366 platser. 
Hyran ingår i prognosen för hela 2020.  
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Verksamhetsområdets utfall är -0,7 mnkr mot periodbudgeten jan-april, se bilaga. Underskottet mot periodbudget beror på att 
Båtmansgårdens periodbudget är fördelad på hela året, ökade kostnader kopplade till Covid-19 som ökade sjuklönekostnader, minskat 
semesteruttag, ökade materialkostnader och vikariekostnader.  
 
2019 sänktes kvoterna per lägenhet till 0,69-0,70 för demensavdelningar och 0,65-0,66 för säbo-avdelningar. Någon ny sänkning är inte 
planerad då det riskerar inverka negativt på brukarna och verksamheten. Enhetscheferna har aktivt arbetat för en välfungerande 
schemaläggning för att hantera toppar och dalar. Prognosen visar på att lönekostnaderna är i balans när hänsyn till 
arbetsmarknadsintäkterna räknas in. Utfallet avviker främst beroende på att periodbudgeten för Båtmansgården är utlagd på helår men 
avvecklingen sker succesivt. 
 
Sjuklönekostnaderna samt semesteruttaget avviker negativt för perioden om ca -2,1 mnkr. Sjuklönekostnaderna fortsätter att vara höga för 
perioden för jan-april. Att sänka sjuklönekostnaderna och sjuktalen är ett långsiktigt arbete. Flera åtgärder har vidtagits under 2019 och 
fortsätter 2020 men Covid-19 har en tydlig påverkan på utfallet. Aprils sjuklönekostnader var -0,5 mnkr exklusive arbetsgivaravgifter, 
motsvarande period föregående år var -0,3 mnkr. Det är troligt att utfallet kommer ligga högre de närmaste månaderna än motsvarande 
perioder föregående år. Verksamheten planerar åtgärder för att personalen skall kunna ta ut sin semester och uppmanar personalen till 
uttag vid överkapacitet. 
 
Åtgärder för att minska personalkostnaderna och förbättra arbetsmiljön har startats. Enheter kommer under året pröva att förlägga 
scheman utan delade turer och att ändra schemat från 10 timmars natt till 9. Om detta faller väl ut kommer flera enheter att följa efter.  
 
Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 
 
Prognosen ligger på helår på +2,1 mnkr. En förbättring om +0,6 mnkr som till största del beror på lågt utfall avseende 
bostadsanpassningar och för minskade personalkostnader. Verksamhetsområdet visar på en periodavvikelse med +2,4 mnkr för perioden 
jan-april, se bilaga. Periodens positiva avvikelse beror främst på låga kostnader för personal, bostadsanpassningar och tekniska 
hjälpmedel. Kostnader för dessa förväntas öka under resterande del av året. För bostadsanpassningen finns ett pågående större ärende 
och om det inte färdigbehandlas under 2020 kommer prognosen förbättras ytterligare.    
 
Överskott för personalrelaterade kostnader för perioden januari-april beror på vakanser och att det är svårt att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Demens- och psykiatriteamet var tillsatt i april men har budget från februari vilket resulterat i ett överskott mot budget.  
Verksamhetsområdet ersätter i regel inte alla anställda vid sjukdom och ledigheter förutom korttidsboendets personal och sjuksköterskor 
kväll vilket ger ett överskott. Om Covid-19 får en fortsatt stor påverkan på året sjukfrånvaro kan det resultera i ökat överskott mot budget 
men brister i kvalité.   
 

208



Bland övriga kostnader kommer det finnas ett underskott för lokalhyra ca -0,2 mnkr, då det inte har varit möjligt att flytta från 
Drottninggatan 49, enligt budget. Planerad flytt efter fem månader, planerad avveckling är augusti. Covid-19 innebär ökade kostnader för 
förbrukningsvaror eftersom större lager av material behöver inköpas samt ökade kostnader för skyddsutrustning.  
 
Kostnaderna för bostadsanpassningarna har fram till föregående år varit stabila. Från föregående år minskade kostnaderna kraftigt och 
även i år är kostnaderna låga i förhållande till budget. +0,8 mnkr mot periodbudget. Ett större ärende är medräknat i årets prognos men kan 
förskjutas till nästa år vilket skulle resultera i ett större överskott.   
 
 
    
 
Investeringsbudget 
 
Prognosen för investeringsbudgeten är att hela budgeten investeringarna på 3,5 mnkr kommer att disponeras. Omsorgen har haft extra 
medel under tidigare år för att hantera  nya delar av Östralycke och Ekegården. Under 2020 har budgeten minskat då majoriteten av 
inköpen till dessa boenden har genomförts. 
 
Under 2020 kommer digitalisering, IT, larm och att byta ut äldre inventarier finnas på agendan. Under januari-april har 245 tkr förbrukats. 
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9. Uppföljning av 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 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ 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 

HR chef 1 gång 
under året 

Enkät till 
chefer 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Körjournaler Kontroll av att körjournaler 
används och fylls i på rätt 
sätt 

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   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  
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Prognos             
2020

Avvikelse 
från budget

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020

Anpassningar              
prognos 2020

Not

Nämnder 0

Kommunfullmäktige 0 1

Överförmyndarnämnd 0 2

Kommunrevision 0 3

Kommunstyrelse KLF DW 0 4

Kommunstyrelse SHBF UNJ 0 5

Utbildningsnämnb 0 6

Kulturnämnd 0 7

Teknik- och fritidsnämnd 0 8

Byggnadsnämnd 0 9

Omsorgsnämnd 0,028 0 -448 -450 -2 8 8 8 10

Nämnd för Arbete och Välfärd 0 11

Summa nämnder 0,028 0 -448 -450 -2 8 8 8

Finansförvaltning

Summa finansförvaltning 0

TOTALT 0,028 0 -448 -450 -2 8 8 8

 
Noter  
1  
2  
3  
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4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 Omsorgsnämnden gick in i 2020 i balans och prognostiserar en avvikelse om -2 mnkr, pga. höga personalkostnader. 
11  
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Bolagsordförande: Marie Sällström 
VD: Daniel Wäppling 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag 
  
  
  
  

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Moderbolagets resultat för perioden januari-april 2020 uppgår till -2,0 mnkr och ligger i nivå med budget. Helårsprognosen 
uppgår till 6,4 mnkr jämfört med budgeten för 2020 som uppgår till 6,7 mkr.  
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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 
 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
     

     

     

 

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

indikator 
    Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
f 
 

 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
     

 

 

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

indikator 
    Välj status 

 

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

indikator 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
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 året 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Periodens 
utfall

Prognos 
Helår

Budget 2020 
helår

Periodens utfall 
föregående år

Bokslut 
föregående år

Rörelsens intäkter 647 1 878 1 725 30 275

Rörelsens kostnader -844 -2 771 -2 995 -900 -3 002

Av- och nedskrivningar - - - - -

Finansiellt netto -1 837 -5 472 -5 472 -1 825 -5 074

Resultat efter finansiella poster -2 034 -6 365 -6 742 -2 695 -7 801  
5. Investeringsuppföljning 

Ej aktuellt 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Resultat efter finansiella poster är 1,4 mnkr bättre i helårsprognosen jämfört med föregående års utfall vilket beror på högre intäkter för 
vidarefakturerad Management fee till de helägda dotterbolagen 2020 samt lägre konsultkostnader och något lägre styrelsearvoden. De 
finansiella kostnaderna är högre i helårsprognosen jämfört med föregående år vilket beror på att borgensavgiften till kommunen höjts från 
0,3% till 0,55% vilket innebär en kostnadsökning med ca 715 tkr. Snitträntan på de långfristiga skulderna är lägre jämfört med föregående 
år (1,4% 2020-04-30 jämfört med 1,6% 2019-04-30) vilket jämnar ut kostnadsökningen något.  
 
Helårsprognosen ser något bättre ut än budget på grund av att kostnaderna för konsultkostnader justerats ned jämfört med budget.  
 

217



 

7. Verksamhetsmått   

Verksamhetsmått 2018 2019 2020

 

 

8. Uppföljning av intern kontroll   
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Arbete och välfärd Handlingsplan 2020 - 2022

Namn/Ställe Åtgärd Hur? När? Effekten Konsekvenser Uppföljning Ansvarig

Kortsikt Långsikt
LSS
LSS, gruppbostäder Omstrukturering av 

gruppbostäder.
Den antagna planen följs.  
Skapa bostäder med 6 
lägenheter och avveckla 
bostäder med 4 
lägenheter

Kontinuerligt 
arbete. Plan: 
genomförd 2022. 
Pga försenad 
byggnation antas 
allt vara klart 2024.

Under 2020 kommer 
inga effekter ses pga 
försenade bygglov, 
byggnationer och 
renoveringar.

Fram till 2024 
kommer effekterna 
att hamna på 
besparingar på 10 
miljoner på årsbasis. 
Enligt tidigare plan, 
men med 2 års 
försening.

På grund av förseningar 
med bygglov, 
byggantioner och 
renoveringar kommer 
de planerade 
besparingar att inte 
kunna hållas inom 
angivet tidsspann. Vi 
kommer inte kunna 
möta den volymökning 
som tagits höjd för i den 
LSS plan som togs fram 
2018. Volymökningen 
följer den kurva vi 
förutsåg. Vi kommer 
inte kunna möta 
behovet av större 
personalutrymmen för 
tex hantering av 
arbetskläder.

Görs kontinuerligt på 
VLG, FLG och möten 
tillsammans med 
Samhällsbyggnadsför
valtningen.

VC och 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen

LSS, servicelägenheter Skapa fler servicelägenheter Ombyggnation av 
Perennagården

Hösten 2020 Kunna möta den 
efterfrågan som finns 
med Icke verkställda 
beslut och framtida 
volymökningar.

Skapa möjlighet för 
inriktningsboende tex 
äldre, behov av AKK, 
diagnoser. Detta för 
att personal ska ha 
rätt kompetens och 
få utbildning inom 
sitt specifika område. 
Även kunna bemanna 
rätt ( tex mindre 
personal dagtid när 
alla brukare arbetar).

Vi kan möta en 
volymökning.

VC, EC tillsammans 
med 
Samhällsbyggnadsför
valtnigen.

VC och Ansvarig EC
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LSS, ytterfall Genomlysning av 
ytterfallen, både interna 
och externa. Hitta 
alternativa fungerande 
lösningar

Enhetscheferna inventerar 
interna och ser över 
alternativ tex 
inriktningsboende. extern 
placering billigare?. 
Enhetschef som ansvarar 
för utomlänsplaceringar 
följer upp varje 
individuellt fall. Tex vad 
behövs för att erbjuda 
brukaren boende i 
Karlshamn (utbildning 
teckenspråk för 
personalen påbörjas 
hösten 2020), tillräckligt 
med bostäder.

Påbörjat, klart 
hösten/vintern 
2020

Minska på kostnaderna 
för tex placeringar 
samtidigt som alla 
enhetschefer har full 
kontroll vad varje 
insats kostar. Höja 
kvaliten för brukarna 
till en lägre kostnad.

Ha tillgång till egna 
boenden, så dyra 
placeringar kan 
minimeras.

Vid PEG ( Personal 
och ekonomi 
genomgång) 3 
gånger om året. 
EC/VC/ekonom

VC och Ansvarig EC

Sämjevägen Sämjevägen öppnas 
tillfälligt för att verkställa 
beslut i avvaktan på att ny 
och till byggnationer ska bli 
klara.

Öppnas 1 sept 2020. Nya 
brukare som fått LSS 
beslut erbjuds en tillfällig 
lösning.

Hösten 2020 Undvika viten för icke 
verkställda beslut.

Stänga Sämjevägen 
och slippa hyran.

Brukare och personal 
kan bli oroliga av 
tillfälliga lösningar.

Följa volymökningar. 
Följer tidigare LSS 
plan.

VC och 
boendesamordnare

Iglavägen Ny LSS-grupp bostad Ej aktuellt Inget bygglov, så 
inte aktuellt.

ca 1,2 mnkr Kostnad per brukare

Korta vägen Ny LSS-grupp bostad Avveckling Strömma 9 år 2021 tidigast 
höst.

ca 1,2 mnkr Försenat pga bygglov, 
total entreprenad som 
ska upphandlas 

Kostnad per brukare

Strömma 7 och 9 Återuppta tidigare tanke på 
att bygga ihop strömma 7 
och 9 för att få en 
gruppbostad med 6 
lägenheter.

Sammarbete med 
fastighetsägare och 
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen för att beräkna 
kostnader alt möjligheter.

Gruppbostad  Bockabjär Stängas för att få mer 
anpassade och 
ändamålsenliga lokaler med 
flera platser.

Hemtagning av extern 
placering

Se över alla placeringar och 
arbeta aktivt med bättre 
och billigare lösningar.

Se över alla avtal och 
Förhandla om kostnader. 
Bygga fler bostäder för att 
kunna  erbjuda placering 
på hemma plan.

Under hösten 2020 
och våren 2021.

Minska kostnaderna. Erbjuda bostäder i 
Karlshamn med hög 
kvalite som möter 
brukares behov.

Att vi inte har bostäder 
att erbjuda på 
hemmaplan.

Kontinuerligt av 
Enhetschef som 
ansvarar för 
placeringar.

VC och Ansvarig EC
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Utbyggand av 
Recordvägen i Svängsta.

Inväntar 
samhällsbyggnad/KABO. 

Möta ökat behov och 
kostnadseffektivisera 
dvs från 4 lägenheter 
till 6 lägenheter.

Utbyggnad av 
Höralyckan i Mörrum

Inväntar 
samhällsbyggnad/KABO. 

(Ritningar finns). Ej 
aktuella.

Möta ökat behov och 
kostnadseffektivisera 
dvs från 4 lägenheter 
till 6 lägenheter.

Ev kunna avveckla 
Bockabjärs 
gruppbostad, pga 
höga kostnader för 
små gruppbostäder.

Brukare kan bo kvar i 
Mörrum som önskar 
det.

Individ och familjeomsorg, barn och familj
EKB Hemtagning av EKB till egen 

verksamhet
Samarbete mellan EC och 
handläggare

Några plac i juni, 
resterande i 
september 2020

Minskade kostnader, 
de kostnader vi har 
idag är borta till 
september -20

Inga placeringar 
externt gällande EKB, 
dvs inga kostnader

Om vi inte arbetat med 
hemtag av dessa 
ungdomar hade 
kostnaderna fortsatt i 
upp till 4 år.

En gång i månaden 
med VC & ekonom

Ansvarig EC

HVB-placeringar Kontinuerlig uppföljning av 
HVB-placeringar

Möte med EC, VC och 
ekonom

Ska pågå 
kontinuerligt

Ingen placering löper 
på som inte är tvungen. 
Vi utvärderar 
kontinuerligt kring 
möjligheter till andra, 
mindre kostsamma 
men effektiva 
lösningar.

Vi har endast de 
placeringar som det 
inte finns någon 
annan lösning till. 

Genom detta arbete har 
vi fått ner 
placeringskostnaderna. 
Vi har en övergripande 
kontroll över varje 
placering. 

En gång i månaden 
med VC & ekonom

Ansvarig EC

Familjehem Markandsföra, rekrytera, 
och utbilda egna 
familjehem samt arbeta 
hem placerade barn(internt 
och externt placerade)

Kommunikationsenheten 
är tillfrågad och är redo 
att vara behjälplig med all 
marknadsföring som de 
kan se är ändamålsenlig. 
EC har gjort en 
handlingsplan med 
tidslinje för insatser, 
gruppen måste vara 
fulltalig för att kunna 
hantera och ta hand om 
de ansökningar som 
kommer in genom detta 
arbete.

Arbetet påbörjat, 
svårt att driva. 
Gruppen är inte 
fulltalig och ett 
arbetsmiljöarbete 
pågår.Förväntas 
vara fulltaliga i 
augusti - påbörja 
uppdraget fullt ut

Vi varvar nya interna 
familjehem och kan 
tillgodose både kort 
och långsiktiga behov.

Ha en "bank" med 
interna familjehem 
att tillgå vid behov. 
Familjehems-
sekreterare som kan 
tillgodose stöttning, 
handledning, 
utbildning mm så 
hemmen känner sig 
trygga med 
samverkan.

Genom denna satsning 
kan vi arbeta bort 
behovet att göra akuta 
och dyra placeringar, 
antingen via HVB eller 
konsulentstödda 
familjehem.

En gång i månaden 
med VC & ekonom

Ansvarig EC
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Familjehem Arbeta med att 
konsulentstödda 
familjehem övergår till 
interna

EC har ansvar att ta 
kontakt med varje företag 
som representerar ett 
konsulentstött familjehem 
och för dialog kring 
möjligheten att övergå till 
internt.

Arbetet påbörjat, 
svårt att driva. 
Gruppen är inte 
fulltalig och ett 
arbetsmiljöarbete 
pågår.Förväntas 
vara fulltaliga i 
augusti - påbörja 
uppdraget fullt ut

Minskad kostnad Ingen kostnad alls för 
konsulentstödda 
familjehem

Om vi lyckas förhandla 
bort konsulentstödda 
familjehem över till 
egna interna minskar 
kostnaden och kvalitén 
ökar genom våra egen 
familjehemssekreterare 

En gång i månaden 
med VC & ekonom

Ansvarig EC

IFO, Barn och familj Lägga tid och fokus på att 
skapa en komplett och 
stabil personalgrupp

EC följer upp kontinuerligt 
med hela gruppen, är 
närvarande och ger 
gruppen förutsättningar 
till att utföra sina arbete. 
Vi ska ta in en oberoende 
handledare till gruppen 
som ska arbeta med 
värdegrund, värderingar 
och samverkan.

Påbörjat och 
pågående arbete, 
förväntas se 
framsteg hösten 
2020

Att gruppen känner 
positivt kring de 
åtgärder arbetsgivaren 
försöker tillgodse, 
mindre sjukskrivningar 
och gruppen blir stabil 
och kan börja bygga en 
grund tillsammans.

En grupp som är 
trygg och stabil, vilket 
genererar en god 
arbetsmiljö, effektivt 
arbete, mindre 
placeringar och 
därmed mindre 
kostnader.

Om arbetet inte går 
framåt riskerar vi att 
gruppen fortsätter må 
dåligt, att persnal säger 
upp sig, sjukskriver sig 
mm. Genom detta 
arbete kommer 
samverkan med andra 
enheter också gynnas 
vilket genererar kvalité 
och 
kostnadseffektivisering i 
hela organisationen.

Kontinuerligt VC och Ansvarig EC

Placeringar, barn Barnhandläggare skall 
arbeta för hemtagning av 
placerade barn

Skapa tid och resurs för 
att barnhandläggare ska 
arbeta både med barn och 
deras vårdnadshavare för 
att barnen ska kunna 
flytta hem

Pågår, 
underbemanning 
hos 
barnhandläggarna 
försvårat. 
Rekrytering pågår, 
förväntas vara 
fulltaliga i augusti

Att barn som är 
placerade idag kan 
flytta hem fortare

Att vi både ur ett 
barnperspektiv och ur 
ett ekonomiskt 
perspektiv kan 
tillgodose barns 
bästa.

En negativ konsekvens 
om vi inte arbetar med 
detta är att barn 
riskerar vara placerade 
längre än nödvändigt. 
Det positiva med detta 
arbete är att vi får färre 
familjehemsplaceringar.

Höst -20 Ansvarig EC med 
handläggarna

Ytterfallen Genpmlysa möjligheter till 
alternativa åtgärder när det 
gäller ytterfallen

Möte med EC, VC och 
ekonom

Kontinuerligt arbete Möjlighet att minska 
kostnader

Möjlighet att minska 
kostnader

Möjlighet att minska 
kostnader

En gång i månaden 
med Menesha Alijaj 
& ekonom

VC
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Samverkan Ökad samverkan, inom 
organisationen samt med 
andra instanser

Koppla in behandlare från 
vuxen öppenvård tidigare, 
koppla på 
Navigatorcenter, utöka 
samarbete med 
Utbildningsförvaltningen. 
Utveckla Ungdomsteamet

Pågående arbete Möjligheter att undvika 
placeringar

Barn och familjer som 
får bättre hjälp 
tidigare. Genom 
samverkan kan vi 
möta behov bättre 
och tidigare.

Kortare insatser, undika 
placeringar, minska 
återkommande 
utredningar. Barn och 
familjer som slipper 
flera misslyckande, 
dåliga/felaktiga 
insatser, hjälp till 
självständighet. 

Höst -20 VC och Ansvarig EC

Öppenvården Barn o 
Familj

Genomlysa öppenvård barn 
och familj, se över uppdrag, 
behov nu och i framtiden.

Ev förstärkning av 
behandlare alternativt 
erbjuda fler olika typer av 
öppenvårdsinsatser. 
Arbeta mer proaktivt

Arbetet påbörjat 
och till viss del 
genomförts. 
Fortsätta 
kontinuerligt

Undvika köpa in 
insatser

Kunna tillgodose det 
behov som uppstår

Minskad kostnad Höst -20 Ansvarig EC

Fältverksamheten Genomlysa verksamheten. 
Arbetar de med "rätt" 
saker.

Fokusera på att nå en 
yngre målgrupp och 
förebyggande redan i åk 4-
6. Arbeta med att starta 
upp en chatfunktion

Koninuerligt, 
planera en större 
analys i höst

Fånga upp barn och 
unga tidigt

Minskade 
utredningar, 
orosanmälningar och 
placeringar

Genom en god 
samverkan och att vi 
kan erbjuda de insatser 
som behövs kan vi möta 
upp tidigt, arbeta 
proaktivt och få 
minskade kostnader 
genom att erbjuda 
själva iställer för att 
köpa in insatser.

Kontinuerligt Ansvarig EC

Varvet / Fyren Genomlysa Varvet och 
Fyren.

Ändra inriktning: 
stödboende för alla 
ungdomar samt vara 
behjäplig med 
öppenvårdsinsatser. Se 
över bemanning

Klart hösten 2020 Möjlighet att möta upp 
ett behov vi ser idag, 
slippa placera och 
därmed minskade 
kostnader

Utveckla 
verksamheten vidare 
för att kunna erbjuda 
tex stöd i hemmet till 
föräldrar, tillsyn på 
kvällar och helger, 
samverkan med 
resurscentrum (skola)

Sedan dec 2019 har vht 
minskat från 12 till 10 
medarbetare. Minskade 
kostnader genom att 
boende kan möta upp 
behov som vi idag 
placerare eller köper in 
insatser till.

Höst -20 Ansvarig EC

Lokaler 
ensamkommande

Annan lokal än befintlig 
gällande Varvet/Fyren

Nytt avtal aug-20 Lägre hyra, från 165 tkr 
till 80 tkr

Lägre hyra, från 165 
tkr till 80 tkr

Minskad kostnad VC och Ansvarig EC

Placeringar Missbruk Förkorta antalet vårddygn 
vuxen

Placera på Mariegården 
istället för 
behandlingshem och 
förkorta externa vården.

Sedan sep -19 Minskade kostnader  Minskade kostnader 
och antal vårddygn 
samt möjlighet att 
erbjuda ett kvalitativt 
alternativ på 
hemmaplan, både 
internt och externt.

Möjlighet att minska 
kostnader samt 
möjlighet att externa 
kunder köper platser 
och därmed genererar 
intäkter.

Kontinuerligt VC och Ansvarig EC
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Våld i nära relationer Hitta alternativa lösningar 
till långa och dyra 
placeringar

Regional och rikstäckande 
samverkan

Pågående 600 tkr, år 2020 Fortsatt kostnads 
effektivisering

Fortsatt kostnads 
effektivisering

Kontinuerligt VC och Ansvarig EC

Mariegården Satsning på alternativa 
hemmaplanslösningar

Kompletterande budget. 2020 Kunna erbjuda 
alternativ på 
hemmaplan

Snabbt kunna 
anpassa insatser efter 
behov.

Minskat behov av 
externa placeringar 
samt möjligheter att 
sälja platser till externa 
kunder

Kontinuerligt VC och Ansvarig EC

Sälja platser till 
närliggande kommuner

Marknadsföra Mariegården Hjälp via kommunikations 
enheten samt att VC lyfter 
på samverkansforum

Pågående Intäkter till 
verksamheten

Mariegårdens budget 
når balans

Möjligheten att sälja 
platser till externa 
kunder genererar 
intäkter som gör att 
verksamheten kan 
vidareutvecklas mot 
framtida behov.

Kontinuerligt VC och Ansvarig EC

Stimulansmedel Använda stimulansmedel i 
syfte att öka 
personaltätheten.

Ansvarig EC med hjälp av 
Priosamordnare ansöker

Pågående Möjligheter att utöka 
resurser inom 
verksamehten som 
möter behov som finns

Kunna arbeta 
proaktivt och 
utveckla 
verksamheter

Utökad tillgång i 
verksamheter som 
genefrerar mer resurser

Kontinuerligt Ansvarig EC

IFO tjänster Anställningar som syftar till 
minska externa placeringar 
och skapa interna insatser.

Överanställa för att arbeta 
med effektivisering av 
verksamheter

Beslut ej fattat Minskade kostnader Minskade kostnader  
och en verksamhet i 
balans

Om vi riktar uppdrag till 
medarbetare att tex 
arbeta med 
konsulentstödda 
familjehem och lyckas 
överföra 50% är detta 
en vinst på ca 4 
miljoner.

Försörjningsstöd, Intro och AME (F.I.A.)
Försörjningsstöd, Intro 
och AME

Omorganisering Ny organisation med 
förbättrade rutiner och 
processer för att få 
klienter självförsörjande.

år 2020 För tidigt för att göra 
realistiska 
besparingsberäkningar. 
Besparingarna som 
redovisas är 
bedömningar baserade 
på erfarenheter från 
andra kommuner.

Försörjningsstöd Tydliggöra och 
implementera, målgruppen 
försörjningsstöd som är 
AME´s prioritet

Våren 2020 EC AME, VC för 
försörjning, Intro 
och AME
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AME Starta och etablera ett 
varaktigt samarbete med 
näringslivet, hitta privata 
praktikplatser och 
arbetstillfällen

Kontinuerligt 
arbete, påbörjat

EC

AME Inleda och utveckla mer 
samarbete med lokala och 
regionala 
bemanningsföretag, bli mer 
delaktiga i företagens 
kompetensbehov

Hösten 2020 EC

AME Skapa interkomunala 
partnerskap, tillsammans 
med kommunens bolag och 
vuxentubildningen, bli mer 
delaktiga i strategisk 
kompetensförsörjning

Våren 2020 EC och VC

AME Samarbeta strategiskt med 
Vuxenutbildningen 
och/eller 
Arbetsförmedlingen för att 
genomföra 
arbetsmarknadsutbildningar 
riktade till bristyrken

Våren 2020 EC och VC

AME Genomlysa BEA-
anställningar som syftar till 
att ta bort 
inlåsningseffekten

Genomförandeplan 
klart juni 2020. Fullt 
genomfört hösten 
2021

EC

AME Arbeta långsiktigt med 
stegförslyttningar för 
arbetssökande: praktik- 
extratjänster och vidare 
mot varaktig 
självförsörjning

Kontinuerligt 
arbete, start våren 
2020

EC - Försörjning och 
AME

F.I.A. Arbeta mer med nyckeltal 
som är relevanta för 
enheten.

Ex. antal hushåll med 
försörjningsstöd, 
arbetslöshetsstatistik, 
antal matchningar ut till 
externa företag.

Start våren 2020 EC - Försörjning och 
AME

Försörjning Genomlysning ytterfallen på 
försörjningsstöd

Genomföra alternativa 
kostnadseffektiva insatser 
gällande ytterfallen

Kontinuerligt 
arbete, start våren 
2020

EC och förste 
socialsekreterare
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Försörjning Anvisa alla ungdomar vidare 
till Navigatorcentrum, 
MAGE eller andra 
stegförflyttande insatser

Kontinuerligt 
arbete, start våren 
2020

EC - Försörjning och 
AME

Försörjning Införa rutinen att boka 
vägledare/jobbcoach från 
AME till de individer som 
söker försörjningsstöd

Kontinuerligt 
arbete, start våren 
2020

EC - Försörjning och 
AME

Försörjning Utveckling av E-ansökan av 
försörjningsstöd

Arbete påbörjat VC  

Försörjning Översyn av 
förmedlingsmedel, 
målsättning att minska 
antalet

Juni 2020 Utsedd 
socialsekreterare

Integration Genomlysning av 
organisationen vad gäller 
uppdrag och bemanning

Hösten 2020 VC och EC

Individ och familjeomsorg
Socialpsykiatrin Minska personal på 

boendena
EC gör översyn Augusti 2020 Minskade kostnader Minskade kostnader Minskade kostnader Höst -20 Ansvarig EC

Socialpsykiatrin Flytta en extern placering 
till ett billigare boende

Pågående arbete av EC jun-20 Minskade kostnader Minskade kostnader Minskade kostnader Ansvarig EC

Socialpsykiatrin Daglig sysselsättning, 
minska personal

Ej ersätta avslutad 
personal

April 2020 Minskade kostnader Minskade kostnader Minskade kostnader Ansvarig EC

Socialpsykiatrin Genomlysning av eventuella 
ytterfall

Kontinuerligt Besparing 70 tkr/mån 
om flytt till Karlskrona 
ej är klar innan 
årsskiftet. Besparing 
2020: 350 tkr

Efter överflytt till 
Karlskrona, besparing 
med ytterligare 100 
tkr/mån

Ansvarig EC

IFO, Vuxen, 
Bäckegården

Lägga ned Bäckegården 
eller ändra konceptet

Tjänsteskrivelse till nämnd 
av VC

Lägga fram förslag 
till beslut maj 2020. 
Genomföra ev 
förändringar i 
september 2020

Minskade kostnader Kan använda befintlig 
personal till 
effektivare arbete 
inom verksamheten 
som kan generera 
ökad kvalité

Boendet idag fyller inte 
det syfte som det 
startade med. Lågt antal 
boende och låg positiv 
utveckling. 

Höst -20 VC med ansvarig EC

IFO, Vuxen, 
Mariegården

Markandsföra Mariegården 
för att öka intäkterna

Se ovan Kontinuerligt.
En större satsning 
fram till sommaren 
och även ett omtag 
i september

Ansvarig EC (med 
stöd av 
kommunikations-
enheten)
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IFO, Vuxen Boendestöd/sysselsättnings
coacher - mer riktade 
uppdrag

EC gör översyn Kontinuerligt.
Ett omtag nu för 
sysselsättningscoac
her tillsammans 
med satsningar på 
arbetsmarknadsenh
eten/försörjning 
tillsammans med 
Sören D och Sofie J

Möta upp direkta 
behov som inte görs 
idag

Kostnads- 
effektivisering samt 
fler klienter i arbete, 
bostad och ett 
självständigt liv

Minskade kostander för 
försörjningsenheten

Kontinuerligt Ansvarig EC (med 
hjälp av 
medarbetarna)

IFO, Vuxen, 
Öppenvården

Tydligare och mer riktade 
uppdrag, kortare insatser 
inom öppenvården

Översyn av EC Kontinuerligt Ökad kvalité på 
behandling

Minskade kostnader En intensiv satsning de 
senaste 6 månaderna 
har gett resultat i form 
av färre och kortare 
insatser samt färre 
placeringar

Kontinuerligt Ansvarig EC 
(tillsammans med 
medarbetarna)

IFO, Vuxen, VINR Generera kortare 
placeringar

Förstärkning med 
medarbetare inom 
organisationen, tätare 
uppföljningsarbete, fånga 
upp återkommande 
placeringar tidigare, 
arbeta med heder, 
brottsoffer, våldsutövare 
etc

Rekrytering 
påbörjad, förväntas 
vara klart till 
sommaren 2020

Ökad kvalité på 
insatser samt rimlig 
arbetsbelastning för 
medarbetare

Minskade kostnader 
då utrymme finns för 
att arbeta med 
klienter intensivare

Minskade kostnader 
och en verksamhet i 
framkant

Ansvarig EC

IFO, Vuxen Fortsatt utveckling av 12-
stegsprogrammet

EC gör översyn Kontinuerligt Erbjuda god och 
utvecklande 
behandling

Klienter får så bra 
hjälp på 12-steg så 
placeringar kan 
undvikas

Genom att kunna 
erbjuda och utveckla 12-
stegs programmet har vi 
en kvalitativ 
behandlingsinsats som 
kan leda till att externa 
placeringar kan 
undvikas och därmed 
minska kostnaderna.

Ansvarig EC (med 
hjälp av ansvarig för 
programmet)

IFO, Vuxen, ytterfallen Genomlysa möjligheter till 
alternativa åtgärder när det 
gäller ytterfallen

Möte VC, EC och ekonom Kontinuerligt Minskade kostnader Minskade kostnader Minskade kostnader 1 gång per månad 
tillsammans med EC 
och ekonomiansvarig

VC
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 
Bolagsordförande: Annika Westerlund 
VD: Anders Strange 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Värme & Kyla 
 Elnät 
 Bredband 
 Vatten 
 Elhandel & Vindkraft 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Karlshamn Energi redovisar ett resultat i Tertial 1 2020 på totalt 4 mnkr vilket inkluderar 15 mnkr i nedskrivningar av fiber till 
landsbygden, resultatet är marginellt under budget.  
Karlshamn Energi satsar inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade förbättringsprojekt.  
 

  

228



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 
 
 
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 
 

Helt 

Dricksvattenförsörjningen ställer 
stora krav på både tillgång och 
rening.  
Vi behöver säkra tillgången till 
reservvatten.  

Beslutsunderlag för vägval nytt 
vattenverk inkl. reservvatten framtagen 
till 2021-12-31 

 Pågår enligt plan. Välj status 

Vi kan minska utsläppen när vi 
väljer att gå, cykla eller resa med 
kollektiva färdmedel. Därför är det 
viktigt att prioritera och förbättra 
infrastrukturen för cyklister och 
fotgängare genom att bland annat 
bygga cykel- och gångbanor, 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för 
elbilar och cyklar, som möter kunders 
efterfrågan. 

 Pågår enligt plan. Helt 
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belysa dessa samt ge möjlighet att 
ladda elcyklar och att pumpa däck 

 

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

indikator 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
f 
 

 
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 3 g/kWh år 2020. Det 
långsiktiga målet är ett 
fossilbränslefritt och klimatneutralt 
fjärrvärmesystem 

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd 
fjärrvärme 

3 gr/såld kWh 
fjärrvärme 

Utfall jan-april=0,2 
gr/såld kWh 
fjärrvärme 

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 

 

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 Helt 

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

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

 Mäts helårsvis Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
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. 
 
Under 2020 påverkas verksamheten av Covid-19 genom att vissa aktiviteter senareläggs samt att vissa av våra kunder har fått en 
ansträngd ekonomi, vilket påverkar betalningsförmågan. 
 

 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under året 
 
KEAB redovisar ett operativt resultat efter finansiellt netto på 19 mnkr vilket är strax under budgeterat resultat. 
I bokslutet inkluderas kostnad för nedskrivning av fiber till landsbygden på 15 mnkr.  
 
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden; bland annat så färdigställs ett antal bredbandsprojekt under året och 
reinvesteringstakten har ökat inom Elnät. 
 
Inom Vatten har flera förbättringsprojekt påbörjats exempelvis digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö Reningsverk, utbyte av 
pumpstationer. Utredningen av Framtida Vattenförsörjning är nu i full gång med bland annat kapacitetsberäkning och vägval av teknik. 
 
Inom Värme planerar vi att installera en ny panna baserad på bioolja i Norra nätet.  
 
KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är ett område som växer 
snabbt. 
 
Internt har vi flera stora pågående projekt inom våra affärsområden och inom administrationen bland annat byte av 
kundhanteringssystem. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Periodens 
utfall

Prognos 
Helår

Budget 2020 
helår

Periodens utfall 
föregående år

Bokslut föregående 
år

Rörelsens intäkter 121 765 337 781 342 521 128 310 326 127

Rörelsens kostnader -80 355 -246 460 -248 001 -87 940 -234 918

Av- och nedskrivningar -35 007 -80 720 -80 719 -16 862 -71 191

Finansiellt netto -2 402 -7 101 -7 301 -1 785 -6 962

Resultat efter finansiella poster 4 001 3 500 6 500 21 723 13 056  
 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget helår

2020
Utfall period

2020
Prognos helår

Budgetavvikelse 
2020

Värme & Kyla 35 465 1 737 25 615 -9 850
Bredband 35 077 22 259 42 402 7 325
Vatten 48 625 9 042 48 272 -353
Övrigt inom KEAB 39 100 7 486 34 111 -4 989
Summa 158 267 40 524 150 400 -7 867  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
Vi har haft en väldigt mild vinter vilket har inneburit lägre intäkter för fjärrvärmen, delvis kompenserat av högre leverans av restvärme vilket 

totalt sett ger ett något lägre täckningsbidrag än budgeterat och bidrar till en mindre negativ budgetavvikelse i perioden.  
I perioden inkluderas nedskrivningar av fiber till landsbygden med 15 mnkr, både i budget och utfall. Detta förklarar avvikelsen från 

föregående år. 
 
Investeringar genomförs i samtliga affärsområden och följer plan. 
 

 

7. Verksamhetsmått   

Verksamhetsmått 2018 2019 2020

Operativt resultat efter finansiellt netto 18,3 25,5 22,0
Infrastruktur fiber till hushåll i kommunen 85,00% 95,00% 98,00%
Andel förnyelsebar fjv.produktion 89,70% 96,70%

 

 

8. Uppföljning av 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 2020 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamns Hamn med dotterbolag 
Bolagsordförande: Anders Karlsson  
VD: Mats Olsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Hamnverksamhet 
 Logistikverksamhet 
  
  
  

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Karlshamns Hamn uppfyller målsättningarna.  
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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 
 
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. Vi jobbar aktivt med vårt miljöarbete och utvecklar 
det hela tiden framåt. En av våra stora varor som vi jobbar med kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket är miljömässigt 
ett bra sätt att transportera varor på. 
 
En viktig del är att våra investeringar görs rätt och att hamnen växer. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Långsiktigt omsättningsmål > 200 
mnsek 

Omsättning >160 mnsek Årstakt 180 Helt 

Avkastning på sysselsatt kapital ROCE >2,5% Mäts på helår 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. 
 
Vi utbildar vår personal så de följer utvecklingen inom branschen och håller sig uppdaterade på de senaste säkerhetsreglerna 
m.m. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Vart 3:e år tillse att vi har öppet hus Senaste Öppet Hus  2019 Helt 
Minst 5 Studiebesök i hamnen per år Antal Studiebesök 5 N A pga. Corona Ej uppfyllt  
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
f 
 

Hållbar utveckling överlappar mål 1. 
 
För hållbar utveckling är bästa mätetalet att vår CO2 utvecklas bra. Vi har ett bra miljöinvesteringsprogram som 
kommer att ge långsiktig utveckling, med solceller som kommer att stå färdigt 2021. Led belysning är genomfört på 
många ställen inom hamnen 2019. Ny effektivare maskiner som drivs av el. mm. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Minskande CO2 utsläpp CO2 < år 2018  Ej klart ännu Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Vi bygger ut vår säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och kraven som gäller, vi har skrivit ett avtal med Stöd 
från Securitas för att klara detta. Löpande arbetsmiljöarbete för att personalen ska må bra och för att olycksfall inte ska 
behöva ske. Vi tar hand om vår personal genom att bl.a. erbjuda dem friskvårdsbidrag samt tillgång till Hamnens lilla gym. 
Hamnen har också en fritidsförening som gör gemensamhets aktiviteter för må bra feeling. 
Vi tar 
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Lågt antal olycksfall (Ej allvarligare 
olycka) 

Antal Olycksfall  <2/månad 1,25 Helt 

Våra anställda ska må bra % sjukskrivna, medarbetarenkät <8,6% 4,3% Helt 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Effektivitet är en av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är personalkostnad i relation till omsättning. Vi har 
en låg omsättning på personal, den större andelen har jobbat här länge. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Automatisering, minskade 
personalkostnad i relation till 
omsättning 

% personalkostnad/omsättning <50% 49,7% Helt 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
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 
Coronaviruset: Minskad containerverksamhet vilket leder till att vårt dotterföretag får en minskning i sin verksamhet. 
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3. Bolagets framgångar  
Framgångar under året 
 
Trots Corona viruset så ligger företaget väl med mot budget. 
Genomförda personalreduktioner har säkerställt att vi följer budget. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Periodens utfall Prognos Helår Budget 2020 helår Periodens utfall 
föregående år

Bokslut 
föregående år

Rörelsens intäkter 61 666 171 179 171 179 139 441 333 575

Rörelsens kostnader -47 395 -138 444 -138 444 -96 392 -258 865

Av- och nedskrivningar -9 542 -24 956 -24 956 -7 262 -26 743

Finansiellt netto -1 188 -4 500 -4 500 -917 -3 800

Resultat efter finansiella poster 3 541 3 279 3 279 34 870 44 167  
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5. Investeringsuppföljning

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget helår

2020
Utfall period 

2020
Prognos helår

Budgetavvikelse 
2020

Administration 500 0 0 -500
Sjö och terminal 13 100 0 9 000 -4 100
RoRo och RoRo terminal 53 820 10 606 95 000 41 180
Oljehamnen 19 800 4 697 17 750 -2 050
Bogserbåtar och farleder 5 280 0 450 -4 830
ISPS-säkerhet 300 0 150 -150
Underhåll 700 0 450 -250
Kombiterminalen 4 600 0 -4 600
Summa 98 100 15 303 122 800 24 700

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Investeringsplanen för år 2020 har fått reviderats för att vår stora RoRo investering kommer att ha högre investeringsbelopp år 2020 än 
vad som tidigare troddes. En del andra investeringar har därav fått skjutas framåt i tiden. Beslut på den nya planen togs på styrelsemöte 
den 22/4 - 2020. 
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7. Verksamhetsmått   

Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

Omsättning 138,3 196 248,9 333,5
Vinst 5,7 28,2 26,8 45,8
ROCE 2,20% 5,80% 4,90% 8,90%
Sjukfrånvaro - - 6% 4,70%
Soliditet 38% 31% 29% 30,90%  

 

8. Uppföljning av intern kontroll   

 Systematiskt arbete sker löpande under räkenskapsåret. Fokus på att eliminera risker 
genom rutinbeskrivningar, kontrollfunktioner m.m. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 
Bolagsordförande: Ola Persson 
VD: Kristina Söderling 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun 
 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer 
 Bolaget ska inom kommunen köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla 

fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler 
  
  

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Summera de väsentligaste delarna i rapporten.  
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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 
 
 
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets och dess hyresgästers negativa miljöavtryck. Genom vårt 
arbete med hyresgästinflytande erbjuder vi delaktighet för våra hyresgäster att påverka sitt boende och sitt bostadsområde. Vi vill genom olika 
aktiviteter/projekt i egen regi eller i samarbete med olika organisationer uppmuntra våra medarbetare och hyresgäster till en sund och hållbar livsstil 
samt möjlighet till kulturella upplevelser för att främja folkhälsan. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Boinflytande Bostadsmöten där hg har möjlighet till 
medbestämmande. Sker under hösten 

Alla hg  Ej uppfyllt  

Integration/inkludering Day-Camp, sommarkollo för barn/ungdomar 
(sommar -20) 

150 barn  Ej uppfyllt  

Arbeta för barns rättigheter enl FN:s 
Barnkonvention 

Barnens Träd (aktivitet sommar-20) 
Huskurage – Barns rätt till trygga 
hemförhållande /Våld i nära relation 
 
 

Ett träd/år 
Information till alla 
hg under -20 

 Ej uppfyllt  

Sänka energiförbrukningen med 17% 
2015-2021 (via EPC-projekt) 

Energiförbrukning 2015: 193 Kwh/m2 
Önskad energiförbrukning 2021: 160 
Kwh/m2 

160 Kwh/m2 163 Kwh/m2 Delvis 

Miljödiplomerade Extern revisor som årligen granskar vårt 
miljöarbete, utförs 2020-09-16 

Godkänd revision  Ej uppfyllt 
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Antagit Allmännyttans klimatinitiativ 

 

Minska vår energiförbrukning med 30 % (år 
2007-2030)  

 

20% Ackumulerat 25% Ej uppfyllt 

Erbjuda laddmöjligheter för elbilar Installera laddmöjligheter på utvalda 
områden, dels allmänna men även för 
hyresgäster 

5 st. laddstolpar 
 

 Ej uppfyllt 

     

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
I vårt bosociala arbete ingår att erbjuda utbildning och lärande för våra hyresgäster i ämnet ”Bo i hyresrätt” 
Vi arrangerar även olika fritidsaktiviteter i form av studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever, praktik och APL. Vi erbjuder 
även lärlingsplatser till utbildning inom fastighetsbranschen. Tillsammans med arbetsförmedlingen erbjuds praktikplatser där arbetet 
kombineras med språkträning, ett projekt som skapar mervärde för alla parter. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Öka kunskapsnivå hos hg om att bo i 
hyresrätt 

Boskola för alla nyinflyttande hg och 
studenter 

100%  Delvis 

Socialt ansvarstagande för 
kommunens ungdomar samt främja 
utbildning och bidra till minskad 
arbetslöshet. 

Sommarjobb till ungdomar, ca 20-25. 

Ferieplatser till kommunen. 

Praktik och anställning ”Projekt Mervärde” 

Lärlingar och övriga praktikanter 

20-25 

18 

3 

2 

18 

36 

2 

3 

Helt 

    Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
f 
 

Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och innovativa boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i 
livets alla skeenden.  
 
Genom att fortsätta jobba med ett hållbart ekonomiskt perspektiv kan vi vidhålla en god vinstmarginal i syfte att självfinansiera underhållsarbetet i vårt 
fastighetsbestånd. 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Behovsprövat inre lägenhetsunderhåll 
för att säkerställa hög standard i 
lägenheter. Inre underhåll som 
beställs av hyresgäst skall utföras 
inom 3 månader. 

Avskaffa HLU och upprätta nya rutiner för 
lägenhetsunderhåll. 

Klart  Helt 

Tillföra minst 25 lägenheter/år Antal tillförda lägenheter >25 lägenheter/år  Ej uppfyllt  
Arbeta ikapp det eftersatta underhållet Totalt ca 230 mkr under åren 2018-2026 19,745 mkr  Delvis 
Fiberutbyggnad i hela beståndet Antal bostäder med fiberanslutning  500 lgh 46 lgh Delvis 
Utredning ägarlägenheter    Ej uppfyllt  
Utredning budgetverktyg    Ej uppfyllt 

 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Det är viktigt för oss att våra hyresgäster känner sig trygga i sina hem och i sitt bostadsområde.  
 
Vi främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans med kommun och föreningar. Vi skapar livskvalitet genom boinflytande samt 
erbjuds våra hyresgäster olika typer av aktiviteter i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Stor vikt läggs på våra äldre hyresgäster samt barn, där 
vi i samverkan med olika aktörer skapar meningsfull fritid för barn och motverkar ofrivillig ensamhet för äldre. Detta bidrar till social hållbarhet. 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 

247



Skapa trygghet i boendet Samverkan med LU i forskningsprojekt kring 
ofrivillig ensamhet hos äldre 
 

  Delvis 

 Samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan och hg -  starta upp 
trygghetsvandringar i utsatta områden 
 

  Delvis 

 Samverkan med Fältgruppen   Delvis 
 Minska antalet störningar Minska med 5%  Delvis 
 Identifiera vanvårdade lgh för att förhindra 

vräkning 
  Delvis 

 Samverkansträffar med Socialtjänst och 
Kronofogdemyndigheten i Blekinge 

0 vräkningar  Ej uppfyllt 

Livskvalité Samarbete med Schvung för att erbjuda 
social tid till äldre 
 

  Delvis 

 Odlingsprojekt (Gröna Kabo) i syfte att öka 
intresset för odling samt skapa trivsel 

2/år 1 Delvis 

 Caféverksamhet med aktiviteter (3 st) Utökas med 1 -20  Ej uppfyllt 
 Sommarträffar i utvalda bostadsområden 10  Ej uppfyllt 
Vi skall finnas nära våra hyresgäster 
och vara lättillgängliga. 

Kundnöjdhet jämfört med branschindex. 84 % nöjda eller 
mycket nöjda. 

79 Ej uppfyllt 

Det skall kännas tryggt att bo hos 
Karlshamnsbostäder. 

Mäta upplevd trygghet 79 % nöjda eller 
mycket nöjda 

77 Ej uppfyllt 

Vi skall ha bra allmänbelysning i våra 
bostadsområden. 

Mäta upplevd nöjdhet med belysning. 

 

76 % nöjda eller 
mycket nöjda. 

75 Ej uppfyllt 

Säkra och trygga lekplatser och 
tillgång till lekplatser. 

Ombyggnad enligt årsplanering 3 lekplatser  Ej uppfyllt 

 

 

 

 

 

248



5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Karlshamnsbostäder bedriver ett aktivt arbete för att få nöjda och engagerade medarbetare. En viktig del är att erbjuda alla medarbetare 
möjlighet till kontinuerlig kompetensutbildning samt att utveckla ledarskapet i organisationen.  
Genom att utveckla vår digitala kompetens kan vi fokusera på att hitta digitala lösningar för att skapa effektivitet i verksamheten. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Möjlighet till påverkan på 
arbetstidsförläggning 

- Flexibla arbetstider för all personal. 
Utreda möjlighet till förändrade 
arbetstider, med möjlighet till 
kvällsarbete för bovärdar och 
fastighetsskötare. 

- Utreda 6 timmars arbetsdag 
 

Utredning klar 
 
 
 
 
Utredning klar 

 Ej uppfyllt  

Engagerade medarbetare - Värdegrundsarbete för samtliga 
medarbetare och styrelse 

- Utbildning tillitsbaserat ledarskap för 
alla chefer 

  Delvis 

Korttidsfrånvaro  < 1,5%  1,6%  Ej uppfyllt  
Kompetensutveckling  25 000 kr/anställd  7 000 kr/anställd Delvis 
Digitalisering av verksamhet Digitalt arkiv- och diariesystem  20% Delvis 
 Digitalt verktyg för medarbetarsamtal 

och lönesättning 
 100% Helt 

Inre effektivisering  500 tkr/år  
- Krav på e-faktura för 

leverantörsfakturor 
- Automatiskt flöde för 

leverantörsfakturor 
- Automatisk hämtning av 

inbetalningar 
- Digital attest av verifikationer och 

leverantörer 
- Digitala verifikationsunderlag 
- Office 365 
- Molnlösningar istället för vår server 

   Delvis 
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 PM5 ska utnyttjas på bästa sätt genom 
effektivt arbetssätt och kunskap om 
systemet 

 60% Delvis 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
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 
- Uppsagda lokalavtal från kommunen, vilket innebär ett stort hyresbortfall 2020 
- Försenad detaljplan, försening projekt Hällaryd 
- Utbrott Pandemi Covid19, vet ej idag vilka konsekvenser det får i förlängningen 
- Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter 

 
 
 

 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under året 
 

- Engagerade medarbetare 
- Fortsatt god efterfrågan på lägenheter 
- Hög förvaltningskvalitet 
- Hög kundnöjdhet 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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 76 214 223 678 225 876 73 908 218 040

Rörelsens kostnader -44 089 -133 882 -133 945 -44 088 -134 176
Av- och nedskrivningar -13 247 -42 266 -42 266 -10 870 -33 897

Finansiellt netto -4 751 -15 117 -15 117 -4 561 -13 589

Resultat efter finansiella poster 14 127 32 413 34 548 14 389 36 378

 

 

5. Investeringsuppföljning 
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Helårsbudget Periodens Helårsprognos Prognos
2020 Utfall 2020 avvikelse helår

Lånefinansierade: 
Ombyggnad/nyproduktion Hällaryd (10+6) 10 000 105 10 000 0
Möllebacken renovering, (viss del egenfinansieras) 30 000 1 016 30 000 0
EPC 10 000 5 470 10 000 0
Nyproduktion Nybro 1 (30) 500 0 500 0
Nyproduktion, Mörrum (15) 500 56 500 0
Ombyggnad lokaler till lgh: 0
Bokvägen 17, Svängsta (5) 7 000 353 7 000 0
Hagaslätt, Karlshamn (2) 700 131 700 0
Mariegården 32 (5) 2 000 10 2 000 0
Båtsmansvägen 1 (3) 1 000 13 1 000 0
Självfinansierade: 0
Enligt underhållsplan 17 000 15 000 17 000 0
Övrigt ej fördelat 700 0 700 0
Tvättstugor 3 st 1 500 593 1 500 0
Stambyte 9 000 6 242 9 000 0
Inköp maskiner/cyklar 1 000 1 100 1 100 100
Socialt projekt 800 149 800 0

Totalt 91 700 30 238 91 800 100  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Prognosen för resultatet 2020-12-31 visar ca 2,5 mkr lägre än budget vilket till stor del beror på de uppsagda lokalavtalen från Kommunens 
sida efter lagd budget. Detta kan vi redan efter tertial 1 se på de avvikande intäkterna. Vi kan ännu inte se några minskade intäkter i övrigt 
men kan förmodligen räkna med ett visst bortfall vad gäller intäkter på studentlägenheter under 2020 pga läget kring Covid-19. 
   
Investeringarna följer plan väl och inga nya lån förväntas tas under 2020.  
 
 

 

7. Verksamhetsmått   

Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

Balansomslutning ttkr 1057 1155 1266 1471
Soliditet % 18 19 19 18
Avkastning TK % 4 4 4 3
Avkastning EK % 16 14 14 13

 

 

8. Uppföljning av intern kontroll   

 Fokus för årets interna kontroll ligger på inköp och hantering av 
leverantörsfakturor. Vi har under våren arbetat med att få våra leverantörer att 
skicka e-faktura till oss samt ändrat referenshanteringen. Vidare kommer vi 
arbeta med att titta på inköpsprocesser och beteenden kring beställningar.  
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB 
Bolagsordförande: Andreas Saleskog  
VD: Stefan Nilsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Se bolagsordning. 
  
  
  

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Allt Karlshamnsfastigheter gör ligger i linje med bolagsordning och ägardirektiv. Således bidrar per definition allt bolaget utför till att uppfylla KFs 
inriktningsmål med de begränsningar lagstiftning och EU-direktiv medför, främst aktiebolagslagen och konkurrensbegränsningsregler. 
 
Bolaget har gjort en nystart med ny VD och ny styrelse och vi har i princip börjat om på ett blankt papper. 
 
Förbättringsarbetet har medfört att alla gamla sanningar omprövats, vilket har skapat konflikter mellan Netport AB och Karlshamnsfastigheter AB. 
Det partsgemensamma arbetet med att skapa tydligare rollfördelning har dock varit framgångsrikt eftersom bolagens minsta gemensamma nämnare 
är att Netport Sciencepark ska vidareutvecklas, bl.a. genom att fysiska expansionsmöjligheter tillskapas genom Karlshamnsfastighets försorg, d.v.s. 
nybyggnation av 10.000 kvadratmeter.  
 
Oaktat de olägenheter pandemin för med sig har ett stort antal förbättringsåtgärder genomförts på kort tid och än mer ligger i pipelinen. 
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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 
 
 
Går inte att göra en adekvat analys av måluppfyllelse efter fyra månaders verksamhet, varför vi hänvisar till ovanstående sammanfattning samt punkt 
2 och 3 nedan 
 
 
 
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 
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    Välj status 
 

 

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 
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    Välj status 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
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 
Coronapandemin har bl.a. medfört att 

 Pågående upphandling av projekt Emigranten 1 (Etapp 5) har fördröjts då anbudsgivare begärt, och beviljats, förlängd tid att inkomma med 
anbud 

 Två hyresgäster har ansökt om anstånd med hyresinbetalningar 
 Alla större sammankomster och konferenser har ställts in tills vidare, vilket medfört tempoförlust och uteblivna ”vitamininjektioner” i 

verksamheten 
 Om Kommuninvest varit vrånga tidigare vad avser finansiering, har läget i vart fall inte förbättrats nu när hela samhällsekonomin är i 

gungning 
 
Utmaningen är främst att ruska av sig den negativism och pessimism som pandemin för med sig och fortsätta hålla fanan högt vad gäller i affärsplan 
fastställda målsättningar. En alltför avvaktande hållning äventyrar samtliga målsättningar, varför en sådan attityd inte är ett alternativ. Därför 
kommer den fyra månader gamla omvärldsanalysen fortfarande att ligga till grund för den fortsatta verksamheten. Så snart Folkhälsomyndigheten 
blåser faran över kommer samhällskonsekvenserna att bli föremål för statlig analys, en analys vi nogsamt kommer att följa. Därefter ska bolagets 
omvärldsanalys omarbetas. 
 
 
 
 
 

 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under året 

258



 
Mycket förberedande arbete har lagts ner det första tertialet, men utfallet av detta arbete kommer senare under året. Bland det som ändå kan 
noteras är 

 Bolagssponsringen av BBI-verksamheten har övertagits av kommunen, där den per definition hör hemma. Ekonomisk pluseffekt av detta blir 
1.150.000:- per år. 

 Styrelsen beslöt tillsätta en ny tjänst inom marknadsföringen med tillträde den 1 augusti. Det betyder att bolaget snart har egna resurser att 
sköta marknadsföring och uthyrning på ett betydligt effektivare sätt, vilket är en grundförutsättning för att nå målet med en ökning av 
hyresintäkterna. 

 En grundlig utredning av förprojekteringen för Emigranten 1 har genomförts, varefter mått och steg vidtagits för att ta lärdomarna till sig och 
hantera de konsekvenser som utredningen påtalat. Detta kommer att ge en betydligt bättre ekonomisk styrning av projekt Emigranten när vi 
går in i byggskedet. 

 En hyressättningsmodell har fastställts för Halda. 
 Ett förslag till hyressättningsmodell/policy för Östra Piren inkl. nybyggnationen är framtagen för vidare analys 
 En omprövning av hyreskalkylen för Emigranten 1 har tillfört bättre relevans och förbättrade nyckeltal 
 Nedskrivningsfrågan och momsproblematiken har genomlysts för projekt Emigranten 
 En utbildningsplan för medarbetarna har sjösatts. 
 Bolaget har tidigare levt utan kollektivavtal, vilket nu är åtgärdat genom att vi sökt och erhållit medlemskap i arbetsgivarorganisationen 

Sobona 
 Kapitaltäckningsgarantin från kommunens sida är juridiskt tillrättad 
 Långsiktiga mål är fastställda, där de ekonomiska lönsamhetsmålen sitter i högsätet 
 Strategier är upprättade för de fyra redovisningsenheterna 
 Förvaltning och administration har upprättat årliga verksamhetsmål 
 Nya styrdokument är fastställda 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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 8 388 25 364 25 117 8 418 25 096

Rörelsens kostnader -6 548 -20 891 -20 903 -7 350 -23 039
Av- och nedskrivningar -2 063 -6 504 -6 331 -2 025 -6 189

Finansiellt netto -1 660 -4 307 -7 141 -1 436 -3 693

Resultat efter finansiella poster -1 883 -6 338 -9 258 -2 393 -7 825  
 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2020
Periodens utfall

2020
Helårsprognos 

2020
Budgetavvikelse 

2020
Etapp 5, Emigranten 1 110 000 5 044 Upphandl pågår Upphandl pågår
Ventilationsprojektet 11 077 6 028 11 077 0

0
0

Summa 121 077 11 072 11 077 0  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 

Driftskostnaderna något lägre än budget. 
Ventilationsprojektet håller budget för närvarande. 

 
 

 

7. Verksamhetsmått   

Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

 

 

8. Uppföljning av intern kontroll   

 Av Affärsplanens sista kapitel framgår att bolaget har inte mindre än 19 
kontrollinstanser, vilka bygger särskilt på kommunallagen, bokföringslagen och 
offentlighetsprincipen och i synnerhet på aktiebolagslagen. 
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2020 
Period: Jan-Apr 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB 
Bolagsordförande: Per-Ola Mattsson 
VD: Mathias Roos 

 
Bolagets verksamhetsområden 

 Besöksmål turism/allmänhet 
 Konferenser och gruppbokningar 
 Fortbildningar skolpersonal 
 Bokade skolbesök 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och 
entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med 
expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom 
naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. 
 
Början av 2020 kan delas i i två helt motsatta verkligheter. Året började med fler besökare på helger och lov än någonsin 
tidigare, likaså var antalet konferensgäster och bekräftade bokningar fler än tidigare. Från mars 2020 har verksamheten stått 
stilla och intäkterna uteblivit till nästa 100 %. Under mars och april 2020 har all publik verksamhet varit stängd på grund av 
corona-pandemin. 
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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 
 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och 
entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Kreativums uppdrag är att bidra till regionens 
kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av 
arbetskraft. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man 
inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
 
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 
 
Intresset för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling samt kunskap om forskning är en ödesfråga för hela regionen och 
samhället. För att förstå och delta i den demokratiska utvecklingen behövs en allmänbildning där naturvetenskaplig och 
teknisk kunskap ingår. Det omgivande samhället förändras i snabbare takt och har ett allt högre teknikinnehåll.  
 
Det övergripande syftet med Kreativums och andra science centers verksamhet är att bidra till att tillgodose landets behov av 
framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Science centers har 
främst näringslivssamarbeten lokalt och regionalt. Det kan vara genom tematiska projekt, spjutspetsteknik i utställningar och 
experiment eller tävlingar för skolklasser. 
 
Ett livslångt lärande kommer att vara en förutsättning för att förbli aktuell på arbetsmarknaden men också för att kunna ta aktiv 
del i samhället i stort. För att exempelvis kunna tillgängliggöra oss samhällsinformation krävs numera digital kompetens och 
insikt om att algoritmer påverkar våra sökresultat på webben. Under senare tid har begreppet vetenskapligt kapital 
introducerats. Med ett stort vetenskapligt kapital ökar sannolikheten att välja en karriär inom eller närliggande naturvetenskap 
och teknik. Hur litet eller stort det är beror på vilka formella och informella kunskaper, kontakter, erfarenheter och attityder 
man har inom naturvetenskap och teknik. Kurser, hobbys, familj eller bekanta som arbetar med teknik är exempel på sådant 
som påverkar.  
 
Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital. Kreativum anordnar 
bland annat föreläsningar och annan programverksamhet för allmänheten där bland annat aktuell forskning presenteras. En 
viktig del av utbudet är fritidskurser och lovaktiviteter för barn och unga. Kreativum arbetar även aktivt med integration. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Öka intresset och kunskaperna inom 
teknik, naturvetenskap, entreprenörskap 

Antalet bokade skolbesök, antal 
lärarfortbildningsdagar samt antalet besökare 
totalt.  

1 000 skolbesök 
jan-apr. 
 

450 skolbesök 
 
3 800 övriga 
besökare. 

Ej uppfyllt  
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och hållbar utveckling hos barn, unga och 
allmänhet. 

10 000 övriga jan-
apr. besökare. 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper och 
verksamhetens alla delar ska beakta detta. 
 
Kreativum ska ses som en av de självklara arenor och mötesplatserna för att tillgodose regionens behov av framtida 
kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en del av en 
befintlig nationell infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och 
allmänhet till fördjupad kunskap inom teknik, naturvetenskap, matematik entreprenörskap och hållbar utveckling. 
 
I första hand ska bolaget stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenöriella förmågor, lyfta intresset för 
utbildning och yrken inom dessa områden genom att nå allmänbesökare och organisationer. Detta för att bidra till den 
regionala kompetensförsörjningen och att stärka de entreprenöriella förmågorna: att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i 
handling, hos besökare i alla åldrar. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

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

Antal genomförda aktiviteter med inriktning 
kompetensförsörjning. 

3 
heldagsevenemang 

1 
heldagsevenemang 

Ej uppfyllt  

    Välj status 
    Välj status 
    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 
två evenemang 

1 evenemang Ej uppfyllt  

Bidra genom att erbjuda såväl enskilda 
evenemang och aktiviteter som ett brett 
basutbud. 

   Helt 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kreativum är en av de självklara arenor och mötesplatser för att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning 
och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kreativum är en del av en befintlig nationell 
infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad 
kunskap inom teknik, naturvetenskap, matematik entreprenörskap och hållbar utveckling. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 

266



Relevant och kärnfull förnyelse av 
bolagets basutbud. 

Antal nya skolprogram samt utställningar. Ett nytt skolprogram 
och en ny utställning. 

En ny utställning. Delvis 

    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 
    Välj status 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
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 
Corona-pandemin har slagit undan benen helt för bolagets intäkter. Den ovisshet om när verksamheten kan öppna upp igen, 
gör att det ekonomiska resultatet inte går att förutse trovärdigt i dagsläget. 
 

 

3. Bolagets framgångar  
Framgångar under året 
Sportlovet 2020 blev det mest välbesökta på flera år.  

 Besökarantalet blev exakt 2500 personer 
En ökning med 37 % jämfört med 2019  
En ökning med 77 % jämfört med 2018 
(1818 år 2019, 1411 år 2018) 

 
Antal genomförda och bokade konferensbesök under första halvåret 2020 var 1729 konferensgäster.  

 En ökning med 304 % från första halvåret 2019 
(Sammantaget 1133 konferensgäster under hela 2019) 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

(Belopp i tkr)

Periodens utfall Prognos 
Helår

Budget 2020 
helår

Periodens utfall 
föregående år

Bokslut föregående 
år

Rörelsens intäkter 3 123 8 497 8 497 1 204 6 361

Rörelsens kostnader -4 754 -12 157 -12 157 -4 969 -17 413
Avskrivningar/nedskrivningar -121 -395 -395 -35 -113

Finansiella intäkter/kostnader -7 -29 -29 -1 -47

Resultat efter finansiella poster -1 759 -4 084 -4 084 -3 801 -11 212  
 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2020
Utfall period

2020
Prognos helår

Budgetavvikelse 
2020

Ersättningsinvestering kök 350 0 350 0
Ersättningsinvestering belysning 1 200 0 1 200 0
Ersättningsinvestering konferensteknik 450 0 450 0
Ersättningsinvestering biograf 4 000 0 0 -4 000
Summa 6 000 0 2 000 -4 000  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Investeringar planerade för 2020 är i upphandlingsfas. Bedöms genomföras under 2020. 
 
Intäkter uteblir till mycket hög grad på grund av corona-pandemin. 
 

 

7. Verksamhetsmått   

Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

 

 

8. Uppföljning av intern kontroll   
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KS resultatdialog jan-april 2020 

med nämnder och Stadsvapnet 

2020-06-01
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08.00 – 08.15 Kulturnämnden

08.15 – 09.15 Utbildningsnämnden

09.15 – 09.30 Byggnadsnämnden

09.30 – 09.45 Kaffe

09.45 – 10.00 Teknik- och fritidsnämnden

10.00 – 10.30 Omsorgsnämnden

10.30 – 11.00 Arbete och välfärd

11.00 – 11.15 Överförmyndarnämnden

11.15 – 11.45 Stadsvapnet

11.45 – 12.15 Kommunstyrelsen
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Kulturnämnden
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Kulturnämnd

Resultatdialog 

jan-april 2020

2020-06-01

273



Utifrån givna ramar har Bibliotek & 
Kultur och Musikskolan bedrivit 

verksamheten enligt plan. 

Uppdraget

Barn 

och 

unga
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•Projektmedel

•Samverkan

•Ökad digital kompetens

Framgångar
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•Ny förvaltning

•Ny avdelning

•Lokaler bibliotek och Musikskola

Utmaningar och 

ändrade 

förutsättningar 
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- Osäker prognos

- Budget i balans

- Förbruka hela investeringsanslaget

Ekonomi
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Ekonomisk uppföljning 
Kulturnämnd jan-april 2020

Årsbudget 

2020

Periodbudget Periodens 

utfall

Avvikelse 

perioden

Helårs- 

prognos 

2020

Prognos 

avvikelse

 helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning

Intäkter 2 628 867 1 011 144 2 528 -100 2 628

Personalkostnader -18 845 -7 020 -7 112 -92 -19 105 -260 -18 710

Övriga kostnader -16 559 -228 -5 433 -5 205 -16 059 500 -16 158

Kapitalkostnader -683 -5 517 -228 5 289 -683 0 -706

Bruttokostnader -36 087 -12 765 -12 774 -9 -35 847 240 -35 574

Nettokostnader -33 459 -11 898 -11 763 135 -33 319 140 -32 946
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Investeringsprojekt

Investeringsprojekt 

(tkr)

Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 0

Inventarier bibliotek -1 500 -96 -1 500 0

IT-teknologi -150 0 -150 0

Konstnärlig utsmyckn -150 -3 -150 0

Inventarier Lokstallarna -200 -71 -200 0

0

0

0

Nettoinvesteringar -2 000 -170 -2 000 0
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Tack!
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Utbildningsnämnden 

281



Utbildningsnämnden

Resultatdialog med KS 

2020-06-01
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Sammanfattning

Inför 2020 - bedömning om obalans i budget på ca 34 mkr (nämndens 
rambudget 2020 är 41 mkr mindre än utfallet i de två tidigare nämndernas 
bokslut 2019)

• Månadsuppföljningen februari – helårsprognos -37,8 mkr (framför allt 
högre kostnader interkommunal ersättning/bidrag till fristående 
verksamheter än beräknat)

• April KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram med 21 mkr 

• Månadsuppföljningen april – helårsprognos -15 mkr (1,8 mkr bättre än 
prognos i feb)
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Förändring prognosavvikelse från feb

• Bidrag till fristående verksamheter grundskola/förskola: 
• Feb -1,2 mkr
• April -2,6 mkr

• Prognos för ”egna” verksamheter ca 3 mkr bättre än prognos i feb 
(kombination av statsbidrag och åtgärder)
• Central förvaltning: + 260 tkr (vakans/ej återbesättning)
• Fsk: - 400 tkr (Bibs/särskilt stöd)
• Grundskola: +1,4 mkr (bidrag, vakans/ej återbesättning, integration)
• Grundsärskola: - 325 tkr (särskilt stöd, ”överlappning” i rektorsfunktion)
• Fritidshem: + 295 tkr (vakans/ej återbesättning)
• Gymnasieskola: + 1,5 mkr (vakans ledning/administration)
• Vux/lärcenter: + 200 tkr (… flera mindre poster)
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Resultatprognos 2020

Årsbudget Helårs-

prognos

Prognos-

avvikelse

Förändring 

prognosavvikelse
Prognos-

avvikelse

2020 2020 2020 feb-apr Feb 2020

Utbildningsnämnden, bruttoredovisning

Bidragsintäkter 63 035 67 364 4 329 4 980 -651

Övriga intäkter 37 860 38 023 163 -337 500

Personalkostnader -586 771 -588 799 -2 028 -1 228 -800

Lokalhyror -81 930 -81 930 0 0 0

Kapitalkostnader -15 027 -15 077 -50 0 -50

Övriga kostnader -137 009 -135 959 1 050 -450 1 500

IKE & fristående verks -61 979 -68 074 -6 095 5 105 -11 200

Obalans UTB 12 386 0 -12 386 14 692 -27 078

Totalt (exkl fr.gård & musiksk) -769 435 -784 452 -15 017 22 762 -37 779

Bilaga 1: 

Redovisat resultat per april på 

verksamhetsnivå (TKR)
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Planer för budget i balans

Utbildningsnämnden har gjort effektiviseringsinsatser under 
2019 och inför/under 2020 motsvarande ca 45 mkr, samtidigt 
som det är volymökningar motsvarande 15-20 mkr:

• Minskad bemanning i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, 
gymnasieskola, vuxenutbildning, lärcentrum, musikskola, IKT, administration 
och ledning (ett 60-tal tjänster)

• Minskade resurser för läromedel/lärverktyg i alla verksamheter (en del av 
detta är finansierat med externa/statliga medel)

• Minskade resurser för fortbildning (mycket av genomförd fortbildning är 
finansierad med externa/statliga medel) 
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Resultatpåverkande faktorer 
Samtidigt som organisationen har arbetat med 
effektiviseringsåtgärder så har det funnits poster som har blivit 
dyrare och några av de mest betydande sådana poster är:

• Gymnasieskola: Minskade bidrag från migrationsverket 2 640 tkr

• Grundskola: Minskade bidrag från migrationsverket 2 300 tkr

• Grundskola: Minskade bidrag från övriga stat. mynd. 2 400 tkr

• Förskola och fritidshem: Sommaröppet 1 000 tkr

• Lokaler grundskola: Paviljong Korpadalen 1 300 tkr

• Grundskola: Ire natur- och kulturskola 1 500 tkr

• Grund- och förskola: Ökade kostnader för IKE 5 800 tkr

• IKE gymnasieskola: Obalans vid aprilprognos 10 000 tkr

287



Resursplanering inför hösten – verksamhetschefer 
tillsammans med rektorer arbetar just nu med att identifiera 
delar i organisationen där det är möjligt att minska på 
resurser/personal inför hösten. Detta inkluderar även central 
förvaltning (minskning 1,25 tjänst). 

Att identifiera ytterligare effektiviseringsåtgärder inom 
befintlig struktur och befintligt uppdrag är svårt. 

Ytterligare åtgärder 
(utöver planer för budget i balans) 
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Investeringar

Investeringsprojekt 

(tkr)

Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprogno

s 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 0

2401 Stadigvarande läromedel- -720 0 -720 0
2406 IT-utveckling -5 460 -1 122 -4 960 500
2407 Inven. och arb.miljö -2 930 -290 -2 930 0
2408 Upprusning slöjdsalar -350 0 -350 0
Stadigvarande läromedel gymn & vux -1 100 -151 -1 100 0
IT-utrustning gymn & vux -2 050 -335 -2 050 0
Arbetsmiljöåtgärder gymn & vux -1 350 -122 -1 350 0

Nettoinvesteringar -13 960 -2 020 -13 460 500

De stora investeringsinköpen har ännu ej genomförts men det finns en 
plan per verksamhet för dessa investeringsmedel. Gällande IT-
utvecklingsbudgeten kommer inte alla medel att förbrukas under 2020 
då kostnaden per chromebook-enhet har minskat eftersom ett nytt 
avtal med bättre villkor har tecknats och vi har kunnat återanvända i 
större omfattning än tidigare bedömt.

289



Byggnadsnämnden
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RESULTATRAPPORT    

2020 jan-apr

Byggnadsnämnden

Hej!
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Byggnadsnämndens bidrag till att 

uppfylla Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål
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Nämndens arbete löper på enligt de planer som finns. Verksamheten är inte så 
påverkad av pågående pandemi mer än att man inte kan genomföra fysiska möten 
i samma utsträckning som tidigare. Detta har öppnat upp för nya innovativa 
digitala lösningar som kan komma att utvecklas vidare även efter det att 
pandemin är över. 

Det som är positivt är att man under perioden har lämnat 53 startbesked vilket 
kommer att resultera i ökat byggande i kommunen. Parallellt med det så har det 
under perioden startats upp en implementering av ett digitalt bygglovsprogram. 

Nämnden har ett prognostiserat underskott på 300 tkr, vilket avser medel för 
genomförande av ett planprogram och delfinansiering av en tjänst inom bygglov 
som skulle ha finansierats genom statligt bidrag för antal beviljade startbesked.

Sammanfattning
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Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Nämndens arbete med att bidra till morgondagens samhälle har under perioden löpt på 
enligt plan. Ett planprogram för Janneberg/Duveryd som ska skapa möjlighet till framtida 
bostäder och verksamheter ligger ute för samråd. Därefter så påbörjas planprocessen. 

Under perioden har implementeringen av ett digitalt bygglovsprogram påbörjats vilket 
kommer att underlätta för de medborgare som vill söka bygglov i Karlshamns kommun 
eftersom det skapar en ökad tillgänglighet och transparens kring bygglovsprocessen. Planen 
är att vara i full drift from 1 september 2020.

Under perioden har 53 startbesked getts för bygglov vilket kan ses som ett mycket bra 
resultat. 
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Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och 

entreprenörskap.

Nämndens arbete med att uppnå målet fortlöper enligt plan 2020. Det finns flera privata aktörer 
som anmält sitt intresse för projekt som bidrar till att förtäta inom befintlig bebyggelse, vilket 
kommunen är positiva till. Samtidigt så pågår det saneringsarbete för att få loss byggklar mark som 
inte är ekologiskt känslig och som tidigare varit exploaterad. Exempel på detta är Stärnö sjöstad, 
Viking Timber området i Asarum och Stationsområdet. På så sätt sparas jungfrulig mark vilket är 
positivt utifrån ett miljöperspektiv.

Pga av Corona så har det inte genomförts några fysiska medborgardialoger. Verksamheten har 
förslag och idéer på hur man kan genomföra digital medborgardialog. Ett exempel som genomförts 
är samrådsinformation gällande planprogrammet för Janneberg/Duveryd. Detta initiativ ska 
utvärderas och eventuellt användas som ett komplement till fysiska möten.
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Karlshamns kommun är en 

effektiv och innovativ kommun

Nämndens arbete med att vara en 
attraktiv arbetsgivare och en effektiv och 
innovativ kommun går enligt plan.
I och med Covid 19 så har verksamheten 
provat mobilt arbete i större skala än 
tidigare vilket har fungerat bra både för  
verksamheten och för medarbetarna. 

Eftersom valet att kunna arbeta på annan 
plats när arbetet så tillåter är något som  
medarbetare ser som positivt så har man 
nu bestämt att fortsätta tillämpa 
möjligheten.
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Ekonomi
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Ekonomi
Driftuppföljning

Nämnd: BN Helårsbudget 

2020

Periodens 

budget

Perioden

s utfall

Periodens 

avvikelse

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår 

Helårsprogno

s föregående 

uppföljning

Intäkter 9 529 3 176 2 727 -450 9 379 -150 0

Personalkostnader -10 945 -3 648 -3 787 -139 -10 945 0 0

Övriga kostnader -5 236 -1 745 -2 081 -336 -5 386 -150 0

Bruttokostnader -16 181 -5 394 -5 868 -474 -16 331 -150 0

Nettokostnader -6 652 -2 217 -3 144 -924 -6 952 -300 0

Nettokostnader (tkr) Helårsbudget 

2020

Helårsavvikelse 

2020

BN del i kansli -465 0

Plan -2 595 -150

Bygglov -1 335 -150

Mätning -2 257 0

Nettokostnader -6 652 -300
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Ekonomi

299



FRAMGÅNGAR

• Trots två långtidssjukskrivningar har verksamheten löpt på tack vare tidiga 
konsultinsatser och kollegor som ryckt ut.

• En möbeltävling som involverade lokala företag och studenter har genomförts och 
fått mycket uppmärksamhet

• 53 startbesked för nya bostäder har genomförts och kan ses som ett bra resultat för 
denna relativt korta period.

• Flera viktiga rättsfall som rör både verksamheter och bostäder bedömdes enligt 
nämndens beslut trots motstående synpunkter

• Arbetet med digitaliseringen löper på med befintliga personella resurser och stöd 
från verksamhetsstrateg och teknisk projektledare från IT.

• Corona har skapat nya arbetssätt. Ambitiösa medarbetare har hittat nya sätt att 
kommunicera planförslag som vi kommer att använda framöver

• Digitala möten & nya mötesrutiner pga av Corona för byggnadsnämnden har fungerat 

väl. 
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• Svårigheten att hitta en erfaren planeringsarkitekt för två avancerade projekt, Janneberg och 
Duveryd.  

• Medel för ovanstående tjänster har flyttats till annan verksamhet vilket kommer att orsaka en 
minus för Byggnadsnämnden om inte nya medel tillförs. 

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

• Flera konsultplaner (utesluter aldrig egna insatser i form av myndighetsutövning)kanvisningar
resulterar i flera nya detaljplaner

• En planarkitekt har delvis gått över på bygglovssidan under implementeringstiden av det nya 
bygglovsprogrammet.

• Eventuell lågkonjunktur kan komma att innebära minskat antal bygglovs- och mätningsärenden. 
När det gäller detaljplaner är det klokt att planera under pågående lågkonjunktur för att kunna 
bygga när konjunkturen vänder uppåt igen. 

• Implementering av bygglovsprogrammet innebär att vi kommer att arbeta i två system under en 
övergående period.

• Många komplicerade och stora projekt kommer även att påverka andra kommunala avdelningar 
då flera tjänstepersoner kommer att behöva avsätta tid för att granska olika utredningar, lämna 
synpunkter och bistå med kunskap under de olika processerna.

• Pga Corona kommer verksamheten inte att ha några praktikanter denna sommar

UTMANINGAR
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Tack!
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Teknik- och fritidsnämnden
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Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle

Främja cyklismen - exempel på insatser är bland annat ett ökat antal 
cykelparkeringsmöjligheter vid torget och vid hållplatser för kollektivtrafik. Även insatser för 
att trygga cykelöverfarter har genomförts. 

God folkhälsa hos våra medborgare - exempel belysning vid olika aktivitetsytor såsom OCR-
banan i Lingonbacken och parkeringen vid motionsspåren i Långasjön. Man har också byggt 
ett nytt utegym i Långasjön, stöttat initiativet Hitta ut och marknadsfört Fritidsbibblan.  

Utveckla digitala självservicetjänster – e-tjänster för att skapa en ökad tillgänglighet för 
medborgarna och en minskad administration för verksamheterna. 
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Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet

Fler aktiva i föreningslivet - Arbetet med olika samarbetspartners såsom SISU 

och Blekinge. Extra viktigt nu i och med konsekvenserna av Covid19. 

Renare kommun -fler papperskorgar, planera för insatser gällande kustnära 
städning i sommaren så kommer arbetet att bidra till att målet uppnås
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Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun

Attraktiv arbetsgivare – Ge medarbetare inflytande och möjlighet till att 
påverka.

Balans i ekonomin – arbeta med ständiga förbättringar som ska leda till ett mer 
kostnadseffektivt arbetssätt. 
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Ekonomi
Driftuppföljning

Nämnd: TFN Helårsbudge

t 2020

Periodens 

budget

Periodens 

utfall

Periodens 

avvikelse

Helårsprogno

s 2019

Prognos 

avvikelse 

helår 

Helårsprogno

s föregående 

uppföljning

Intäkter 58 988 19 663 16 582 -3 080 52 838 -6 150 0

Personalkostnader -36 413 -12 138 -11 634 504 -35 883 530 -6 855

Övriga kostnader -115 173 -38 391 -34 193 4 198 -115 723 -550 -1 882

Bruttokostnader -151 586 -50 529 -45 827 4 701 -151 606 -20 -8 737

Nettokostnader -92 598 -30 866 -29 245 1 621 -98 768 -6 170 -8 737

Nettokostnader (tkr) Helårsbudget 2020 Helårsavvikelse 

2020

Förv.ledning och projektkontor -1 509 900

Tekniska verksamheten -47 336 -3 750

Fritidsenheten -33 162 -3 800

Fritidsgårdsverksamheten -10 591 480

Nettokostnader -92 598 -6 170
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Ekonomi
Investeringsuppföljning

Projektnr Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 2020 Periodens utfall
Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse helår

TFN projekt mindre än 7 mnkr

1308 GCM-vägnät, utbyggnad 200 1,1 200 0

1314 Gatuunderhåll 4000 109,3 4 000 0

1316 Belysning gata 3000 -72 3 000 0

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder 125 8,4 125 0

1339 Kollektivtrafikåtgärder 215 10,7 215 0

1401 Förnyelse, prker och lekplatser 613 1 613 0

1410 Åpromenad Mörrumsån 1000 9,7 1 000 0

1419 Friluftsområden 300 6,5 300 0

2535 Ledstång Kastellet 35 0,9 35 0

2563 Idrottsplinventarier 1300 134,6 1 300 0

1350 Nämndens medel till förfogande 3712 0 3 712 0

Summa 14 500 210 14 500 0
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FRAMGÅNGAR

Tekniska: 

• Kommit ikapp med eftersatta underhållet i våra parker och planteringar.

• Genomlysningen av verksamheten (vad gör vi?, hur gör vi?, vad kostar det?), detta är en 

förutsättning för att kunna hitta effektiviseringsmöjligheter framåt.

• Verksamheten har varit delaktig genom att stötta omsorgen med distribution av mat i 

äldreomsorgen under Coronakrisen.

Fritid:

• Karlshamn har utsetts till årets idrottskommun i Blekinge 2019. 

• Bästa placeringen någonsin i rankingen av Sveriges friluftskommun 2019, där Karlshamn 

placerar sig som tolva. 

• 1 nytt utegym, vilket har fått en än viktigare roll i och med Coronatider.

• Hållit alla anläggningar öppna trots Corona.

Fritidsgårdar:

• Att fritidsgårdsverksamhet fortsatt bedriver verksamhet i samtliga kommundelar och 

bemannar fältgruppens helgverksamhet. 

• Att fritidsgårdsverksamheten på kort varsel planerat för en utökad sommarverksamhet för 

att kunna erbjuda bra vuxennärvaro och meningsfulla aktiviteter för kommunens unga 

hela sommarlovet 2020. 
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Tekniska: 

• Att, med nuvarande budgetram, hitta en acceptabel standardnivå på de 
tillgångar som nämnden förvaltar.

Fritid: 

• Coronas inverkan och konsekvenser för föreningslivet 

Fritidsgårdar: 

• Att motverka social oro genom att snabbt och flexibelt erbjuda och utveckla en 
fortsatt attraktiv verksamhet som möjliggör en meningsfull fritid för kommunens 
unga utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

• Verksamheten behöver rusta sig för såväl kortsiktiga som långsiktiga negativa 
konsekvenser på barns och ungas hälsa utifrån Corona pandemin. Eventuellt 
kommer utbudet av mer riktad verksamhet att öka vilket generellt är mer 
kostsamt än öppen verksamhet.

• En annan utmaning är också att skapa en mer digitaliserad verksamhet.

UTMANINGAR
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Tack!
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Omsorgsnämnden
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Karlshamns kommun

Karlshamns kommun

Resultatrapport jan-april
2020
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Utmaningar Covid-19

• Sjuklöner

• Semester och semesteruttag

• Vikarier

• Förbrukningsmaterial och 
skyddsutrustning

• Beredskap och kvalificerad 
övertid

• Coronateam ordinärt och 
särskilt boende

•BEA anställningar?

•Minskade intäkter?

•Båtmansgården?
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Personalkostnader 2020
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Personalkostnader ordinärt- och särskilt boende 
2019-2020
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Semesteruttag 2016-2020
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Sjuklöner
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Sjuklöner sek
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Månadslön kvalificerad 2019-2020
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Omsorgen totalt

Omsorgen Totalt

Årsbudget 2020 Periodbudget Periodens utfall Avvikelse perioden Helårs-          

prognos 2020

Prognos-        

avvikelse helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning

Intäkter 66 050 22 025 23 281 1 256 69 416 3 366 67 750

Personalkostnader -349 864 -118 633 -124 031 -5 398 -356 621 -6 757 -354 056

Övriga kostnader -161 152 -54 014 -51 169 2 845 -159 761 1 391 -159 660

Kapitalkostnader -2 907 -969 -969 0 -2 907 0 -3 112

Bruttokostnader -513 923 -173 616 -176 169 -2 553 -519 289 -5 366 -516 828

Nettokostnader -447 873 -151 591 -152 889 -1 298 -449 873 -2 000 -449 078
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Personalkostnader Hemtjänst
Prognos 2020: 111 mnkr
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Tack!
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Nämnden för arbete och välfärd
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Resultatrapport 2020, 

Januari-April  

Förvaltningen 

för Arbete –

och välfärd
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Resultat Jan-apr 2020

Sammanställning över A&V resultat för perioden Januari - April 2020

Nämnden för Arbete- och Välfärd 2001-2004

Verksamhet Helårsprognos
Avvikelse         

2001-2003
Diff

Avvikelse         

1901-1912 

Diff mot  

2001-2003

LSS -5 303 -4 140 -1 163 -1 952 -3 351

Ledning och gemensamt 2 156 2 973 -817 24 597 -22 441

Social psykiatrin -566 -1 295 729 -1 468 902

Insatser för vuxna -4 229 -3 756 -473 -4 849 620

Barn och familj -15 326 -14 475 -851 -21 673 6 347

Försörjning -10 071 -10 572 500 -3 022 -7 049

Arbetsmarknad -241 84 -325 806 -1 047

Introduktion -1 388 -1 440 52 26 -1 414

Ensamk flyktingungdom -4 059 -3 930 -129 45 -4 104

Summa -39 027 -36 550 -2 477 -7 490 -31 537

Föregående uppföljning Avvikelse mot bokslut
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Varför prognosticerat underskott ?

• Minus 25 mnkr vid årets början
• LSS

-Minus 5.3 mnkr Fler nya placeringar, både internt och 
externt, tillfälligt ökade behov av personlig assistans

• Socialpsykiatri
-Minus 0,5 mnkr. Extern placering och ökad bemanning

• Insatser för vuxna
-Minus 4,2. Avser både missbruk och våld i nära 
relationer

• Barn och familj
- Minus 15,3 mnkr. Externa konsulter, HVB-placeringar 
och familjehem
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• Försörjningsstöd
- Minus 10 mnkr. 

• Arbetsmarknad
-Minus 0,2 mnkr

• Introduktion
-Minus 1,4 mnkr. Minskade statsbidrag

• Ensamkommande
-Minus 4 mnkr. Kraftig minskade intäkter beroende 
på ålder (20 År), anhörigas ankomst och svenskt 
medborgarskap
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Handlingsplan

• Nämnden för arbete och välfärd har godkänt en 
mycket omfattande handlingsplan. Se bilaga till 
resultatrapporten.
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Handlingsplanens fokusområden

• Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

• Omstrukturering av LSS-boendena

• Samtliga Ytterfall i alla verksamheter

• Placeringar av barn och ungdomar

• Rerkrytera egna familjehem
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Framtidsutsikter

• Ökat behov inom LSS- 12 personer i kö och flera 
väntas ansöka om boende

• Stort förändringsarbete pågår inom AME som 
förväntas minska behovet av försörjningsstöd

• Placeringar av barn och ungdomar förväntas minska 
genom utökade öppenvårdsinsatser. T.ex. 
stödboende för ungdomar från 16 år-.

• Flera förbättringsarbeten genomförs inom IFO. T.ex. 
förbättrat internt och externt samarbete
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Tack!
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Överförmyndarnämnden
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200601

Resultatdialog

ÖFN
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Karlshamn tar ansvar för morgondagens 
samhälle

Mål:

Nämnden har fått 40 nya ställföreträdare

Måluppfyllelse: 

Första halvan av 2020 har rekryteringen gått relativt 
trögt. Vår bedömning är att med ökad smittspridning 
kommer tillströmningen nästintill avstanna helt 
under stora delar av årets andra halva.
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Karlshamn erbjuder kunskap och bildning 
genom hela livet

Mål – Nämnden erbjuda en större variation av utbildningar 

• Instruktionsfilmer lagts upp på hemsidan

• Utbildning/informationsfilmer läggs ut på hemsidan

• 1 utbildningstillfälle som vänder sig till alla ställföreträdare

• Dubblering av deltagarantalet på utbildning gällande årsräkningar

Måluppfyllelse: 

Covid-19 problematiken har skyndat på nämndens arbete med att hitta 
digitala lösningar. Vi ska inom kort lägga upp utbildningsmaterial på hemsidan 
och tänker kontinuerligt jobba med detta under året. Vi får se om sistnämnda 
mål kan uppnås – med en digital lösning kan det gå. Utbildningen hålls inte 
förrän i slutet av året.
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Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap

Mål: 

Att kommunicering sker till båda vårdnadshavarna

Måluppfyllelse:

Detta mål ligger också som en kontrollpunkt i 
interkontrollen och kommer därmed kontrolleras 
under hösten. Vår bedömning är dock att vi 
uppfyller vårt mål. 
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Karlshamns kommun är en effektiv och 
innovativ kommun

Mål:

Fortsatt utveckling av E-tjänster (4 nya)

Färdiggranskat innan september månad slut

Måluppfyllelse:

E-tjänsterna är under arbete och kommer förhoppningsvis 
att vara klara innan sommaren. Kommunikationsenheten 
har fått uppdraget att färdigställa arbetet.

Nämnden har idag (26/5) 72 st årsräkningar kvar att 
granska. Klarar vi granska 1-2 per dag så håller vi 
tidsplanen.
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Covid-19

Vår verksamhet bygger mycket på personliga möten och då framför 
allt mellan ställföreträdare och huvudman. 
Vi har försökt lösa så mycket det går med digitala lösningar vilket 
fungerar bra. Det är dock rekryteringsproblematiken som vi inte 
kunnat avhjälpa. 

Internt problem

• Rekrytering

• Utbildning 

Externa problem

• Ställföreträdare

• Huvudman

• Banker

• Mäklare
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Personal och kompetensförsörjning 

• Verksamheten består av 2 handläggare
• Få personer i kommunen med kunskap om vår verksamhet.

• Det innebär en relativt sårbar verksamhet som riskerar 
påverkas mycket om Covid-19 får spridning i kommunen. Det 
gäller både administrationen och ställföreträdarnas 
verksamhet. 

• Viktigt med kontinuitet när det gäller 
extraresursen då upplärningstiden är relativt 
lång. Med samma person i denna roll kan man 
också minska sårbarheten. 
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Resultat - ekonomi
• Nämndens ekonomi är i balans

• Utgifter – (löner, utbildning, arvode)
• E-Wärna Go 130 000 kr

• Nämnden har haft en resurs 30 % i 6 mån (100 000 kr) 

• (Behovet av extraresurs 30 procentig tjänst 12 mån – 200 000 kr/år)

• Höjt arvode - ca 100 000 kr/år (2021-)

• Utan utökad budgetram kommer nämnden på sikt få svårt 
att hålla ramen

• Lite ökat antal ärenden

• Fler grupper har rätt till god man – kommunen betalar

• Låg bemanning

• Ökat prisbasbelopp

343



Tack!
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Stadsvapnet

345



Resultat- och investeringsuppföljning
Stadsvapnet i Karlshamn AB 

Tertial 1 2020
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Tertialbokslut 2020-04-30
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Tertialbokslut 2020-04-30
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Investeringar uppföljning 2020-04-30
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Investeringar uppföljning 2020-04-30
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Kommunstyrelsen
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• Prognos drift -8,6 mnkr

• Prognos investeringar +16,8 mnkr

• För flertalet prioriterade insatsområden löper 
planerade aktiviteter på enligt plan

• Avvikelser pga Covid19 syns framför allt för:
• Ökad sjukfrånvaro

• Ökade sjuklönekostnader (kompensation 
kommer)

• Kommunen beräknas inte att ha en ekonomi 
i balans 2020

Samman-

fattning

Barn 

och 

unga
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•Det osäkra läget pga 

Corona-pandemin

Ändrade 

förut-

Sättningar, 

utmaningar
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System-

kostnader
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Livsmedels-

kostnader
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Ekonomisk 

uppföljning, 

Drift

Nettokostnader (tkr) Års-

budget 

2020

Period-

budget 

Utfall 

perioden 

Av-

vikelse

perioden

Helårs-

prognos 

2020

Prognos        

avikelse

helår 

Helårs-

prognos 

föregående 

uppföljning 

Politisk verksamhet -23 204 -7 735 -5 089 2 646 -23 204 0 -18 771

Kommunlednings-

förvaltningen
-89 434 -29 811 -28 921 890 -89 990 -556 -86 509

KLF bidrag förbund och 

högskola
-47 366 -15 789 -15 800 -11 -47 366 0 -46 766

Östersjöfestivalen -2 962 -987 -291 697 -2 462 500 -3 462

Fastighetsverksamheten -10 353 -3 451 -4 572 -1 121 -12 353 -2 000 -12 928

Mark- och 

skogsförvaltningen
-2 747 -916 -1 142 -226 -2 747 0 -5 650

Serviceverksamheten -14 036 -4 679 -7 392 -2 713 -17 776 -3 740 -13 405

Måltidsverksamheten -4 292 -1 431 -3 210 -1 779 -7 142 -2 850 -7 287

Nettokostnader -194 394 -64 798 -66 415 -1 617 -203 040 -8 646 -194 778

Drift -8,6 mnkr
Ökade livsmedelspriser
Bortfall av intäkter för: 

äldreomsorgsrestaurangerna 
sotningsverksamheten 
arbetsplatsservice

Extraordinära fastighetskostnader
Kostnader för skyddsmaterial och kommungemensamma IT-system. 
Verksamheten inom kommunledningsförvaltningen är nära ekonomisk balans
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Ekonomisk 

uppföljning, 

Investeringar
Investeringar +16,8 mnkr
Det är framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som 
ger positiv avvikelse.

Kommunstyrelsen tkr Årsbudget 

2020

Periodens

utfall

Helårs-

prognos 

2020

Prognos        

avikelse

helår 

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning 

Projekt > 7 mnkr, varav: -243 640 -21 491 -227 013 16 627 -184 835

Exploateringsprojekt verksamhet -7 100 -1 319 -4 200 2 900 -8 100

Exploateringsprojekt bostäder -11 3500 2 550 -4 428 6 922 -8 550

Markförvärv -26 400 -16 -26 400 0 -2 000

Infrastrukturprojekt -19 110 -619 -17 610 1 500 -19 198

Byggprojekt vård, skola, omsorg -72 000 -1 019 -68 200 3 800 -64 000

Byggprojekt fritid och kultur -76 900 -18 174 -74 950 1 950 -62 207

Övriga projekt       -30 780 -2 893 -31 225 -445 -20 780

Projekt < 7 mnkr -17 500 -5 751 -17 300 200 -17 050
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Kommunkoncernen
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KARLSHAMN

Ekonomisk rapportering 

2020-04 

Hej!
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Sammanfattning

Resultat i förhållande till budget 

Nämnder och bolag -54,0 mnkr

• Varav nämnder - 70,6 mnkr

• Varav finansförvaltningen 18,4 mnkr

• Varav helägda bolag - 2,0 mnkr
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Resultat jan - april och 

prognos 2020
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• Budgeterade anpassningar  -30 mnkr 

• Budgeterade satsningar 10 mnkr 

• Budgeterade tilläggsanslag till nämnder 35 
mnkr 

• Nettoeffekten innebär att verksamheterna 
har tillförts +15 mnkr.

* Avsaknad av indexuppräkningar innebär indirekta 
besparingar

Budget 2020
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Resultatpåverkande faktorer 

• Covid 19 
• Lägre intäkter - 5,8 mnkr
• Ersättning sjukskrivningar* + 8,3 mnkr
• Extra kostnader - 2,3 mnkr
• Sannolikt finns kostnader som ej kan mätas - 1,0 mnkr

(teknik ca 1,0 mnkr)

• Statsbidrag/skatteunderlag +/- 0

• Effektiviseringsåtgärder
• Beslutade - 30 mnkr
• Plan i förvaltningar - 53 mnkr
• Effekt i prognos 2020 - 34 mnkr

• Obalanserna från 2019

• Obalanser (volymökningar) 2020
- 52,0 mnkr
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Resultat ack april och 

prognos 2020
Driftredovisning bolag, 

mnkr

Års-

budget 

2020

Utfall 

Perioden

Helårs-

prognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

Helårs-

prognos 

före-

gående 

upp-

följning 

Bolag

Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -2 -6 1 -7

Karlshamn Energi AB 7 4 4 -3 4

Karlshamns Hamn AB 3 4 3 0 3

Karlshamnsbostäder AB 35 14 32 -3 31

Karlshamnsfastigheter AB -9 -2 -6 3 -9

Kreativum i Blekinge AB -4 -2 -4 0 0

Summa 24 16 23 -2 22
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Resultatpåverkande faktorer 

• Covid 19 
• Lägre intäkter Kreativum – 2,0 mnkr

• Obalanser
• Lägre intäkter KABO*  - 2,5 mnkr

(Kommunen sagt upp avtal)

• Lägre intäkter KEAB - 3,0 mnkr
(mild vinter)

• Kreativum - 2,0 mnkr
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Investeringar

Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2020

Prognos 

avvikelse 

helår

Helårsprognos 

föregående 

uppföljning 

Bolag

Karlshamn Energi AB -158 -41 -150 8 -155

Karlshamns Hamn AB -98 -15 -123 -25 -98

Karlshamnsbostäder AB -92 -30 -92 0 -87

Karlshamnsfastigheter AB -121 -11 -121 0 -125

Kreativum i Blekinge AB -6 0 -2 4 -

Summa -475 -96 -488 -13 -464
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Kassaflödesanalysen 
2020-04-30

KOMMUNEN

2020-04-30 Information

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -11 866 Skatt, statsbidrag, taxor, försäljning, löner, varor, bidrag

Justering för avskrivningar 30 680 Avskrivningar

Justering för förändring avsättningar -3 585 Avsättningar pensioner

15 229

15 229

Ökning/minskning varulager -181 Förändring varulager

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 26 547 Omsättningstillgångar som är rörelsetillgångar

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -59 831 Leverantörsskulder, moms, pers.skatter, avg, löneavdr, förutbet kost/int

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 236

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -30 437 Investeringar som är betalda med likvida medel

Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 437

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 50 000 Nya lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 000

Årets kassaflöde 1 327

Likvida medel vid årets början 76 902

Differens som måste fördelas manuellt

Likvida medel vid årets slut 78 229
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 417 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB har äskat utökning av borgensramen för år 2020 till 417 mnkr. 
Det innebär en utökning av borgensramen för Karlshamns Hamn AB med ytterligare 
20 mnkr utöver de 79 mnkr som beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-17, § 7.  
 
Totalt innebär det att borgensramen ökar från 318 mnkr (borgensram 2019) till 417 mnkr 
(borgensram 2020). Anledningen till behovet av utökad borgensram 2020 är att 
budgeterade investeringar kommit igång tidigare än planerat varav delar av 
investeringarna som budgeterats 2021 utförs redan 2020.  
 
Sammanfattning av borgensramar 2020 efter justering för utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB enligt ovan; 

 
 
Övriga borgensramar är i enlighet med beslut KF 2020-02-17, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB § 28/2020 
Äskande utökning av borgensram från Karlshamns Hamn AB, daterad 2020-05-06
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
  
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 417 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB har äskat utökning av borgensramen för år 2020 till 417 mnkr. 
Det innebär en utökning av borgensramen för Karlshamns Hamn AB med ytterligare 
20 mnkr utöver de 79 mnkr som beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-17, § 7.  
 
Totalt innebär det att borgensramen ökar från 318 mnkr (borgensram 2019) till 417 mnkr 
(borgensram 2020). Anledningen till behovet av utökad borgensram 2020 är att 
budgeterade investeringar kommit igång tidigare än planerat varav delar av 
investeringarna som budgeterats 2021 utförs redan 2020.  
 
Sammanfattning av borgensramar 2020 efter justering för utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB enligt ovan; 

 
 
Övriga borgensramar är i enlighet med beslut KF 2020-02-17, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB § 28/2020 
Äskande utökning av borgensram från Karlshamns Hamn AB, daterad 2020-05-06 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-05-18 Dnr: 2020/1590 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 192 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 128 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Ansökan om utökad borgensram 2020 Karlshamns Hamn AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
  
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 417 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB har äskat utökning av borgensramen för år 2020 till 417 mnkr. 
Det innebär en utökning av borgensramen för Karlshamns Hamn AB med ytterligare 
20 mnkr utöver de 79 mnkr som beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-17, §7.  
 
Totalt innebär det att borgensramen ökar från 318 mnkr (borgensram 2019) till 417 mnkr 
(borgensram 2020). Anledningen till behovet av utökad borgensram 2020 är att 
budgeterade investeringar kommit igång tidigare än planerat varav delar av 
investeringarna som budgeterats 2021 utförs redan 2020.  
 
Sammanfattning av borgensramar 2020 efter justering för utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB enligt ovan; 
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Övriga borgensramar är i enlighet med beslut KF 2020-02-17, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag Stadsvapnet i Karlshamn AB § 28/2020 
Äskande utökning av borgensram från Karlshamns Hamn AB, daterad 2020-05-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
Marie Nilsson 
Vice VD Stadsvapnet
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun inte ska medfinansiera samverkansprojekt för uppstart av 
flyglinje. 
 
Reservation 
 
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Magnus 
Sandgren (M) och Elin Petersson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sina egna yrkanden. 
 
Sammanfattning 
 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där 
finansiering via privata näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och 
Blekinges kommuner är 50 %. 
 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 
 
Finansiering 
Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mnkr sammanlagt 
under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU statsstödsregler innebär att 
halva summan, (7,5 mnkr), måste komma från det privata näringslivet. Resterande del 
finansieras av Region Blekinge och Blekinges kommuner. För Karlshamns Kommuns 
del innebär detta medfinansiering över tre år på totalt 750 000 kr. 
 
Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket innebär 
avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att upprätthålla trafiken under den 
avsedda tidsperioden. Alltså en förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet 
bygger på antagandet att linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 
 
Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte hela det 
garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 
 
Nuläge privat finansiering 
I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mnkr av de 7,5 mnkr som 
måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras löpande. 
Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också utlovat att via 
direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till ett sammanlagt biljettköp 
om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 mnkr som är nödvändiga för 
grundfinansieringen. 
 
Samverkanspart 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mnkr till projektet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Aktuella flygbolag 
Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag som visat 
intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det ena närstående 
Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara avslutade under april månad vilket 
innebär att det är först då tidtabell och uppstart av linjen kan presenteras. 
 
Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021.  
 
Organisation för samverkan 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
 
I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med Kalmar Öland 
Airport eller bolag som de avser använda. Det är Kalmarbolaget som i sin tur tecknar 
avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till organisationsmodell arbetas fram gemensamt 
med Kalmar Öland Airport. 
 
Arbetsgång 
I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 
grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby kommun. 
 
När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser som då 
handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte finansierad eller 
kvantifierad. 
 
När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs ytterligare 
resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. Samordning med 
Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan även Visit Blekinge ha en framtida 
roll. 
 
Offentlig finansiering 
För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att även den 
offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att projektet bygger på en 
affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara lämpligt att de offentliga 
finansiella åtagandena villkoras av att de privata medel som krävs är säkerställda. 
 
Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling med 
aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
 
Miljö 
Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen senast 2030 
skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i avtalet för en framtida 
internationell flygaktör. 
 
Beredning 
Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner och 
Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och kommunstyrelser. 
För beredning till regionala samverkansrådet har regionchefsgruppen hanterat frågan. 
Kommunernas näringslivschefer har varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och 
arbetet har hållits samman av Ronneby kommun och dess näringslivschef. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) med instämmande av Bodil Frigren Ericsson (L), Britt Jämstorp 
(KD), Magnus Sandgren (M) och Elin Petersson (M) yrkar att Karlshamns kommun ska 
medfinansiera samverkansprojekt för uppstart av flyglinje. 
 
Tommy Larsson (V) med instämmande av Charlott Lorentzen (MP) och Björn Tenland 
Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Magnus Gärdebring (M) begär votering i ärendet. 
 
Ordförande föreslår att de som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja och att de som 
inte bifaller arbetsutskottets förslag röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster och 5 Nej-röster. Ordförande finner därmed 
kommunstyrelsen besluta att föreslå till kommunfullmäktige att inte medfinansiera 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Karlshamns kommun inte ska medfinansiera samverkansprojekt för uppstart av 
flyglinje. 
 
Reservation 
 
Magnus Gärdebring (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där 
finansiering via privata näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och 
Blekinges kommuner är 50 %. 
 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 
 
Finansiering 
Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mnkr sammanlagt 
under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU statsstödsregler innebär att 
halva summan, (7,5 mnkr), måste komma från det privata näringslivet. Resterande del 
finansieras av Region Blekinge och Blekinges kommuner. För Karlshamns Kommuns 
del innebär detta medfinansiering över tre år på totalt 750 000 kr. 
 
Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket innebär 
avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att upprätthålla trafiken under den 
avsedda tidsperioden. Alltså en förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet 
bygger på antagandet att linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 
 
Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte hela det 
garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 
 
Nuläge privat finansiering 
I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mnkr av de 7,5 mnkr som 
måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras löpande. 
Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också utlovat att via 
direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till ett sammanlagt biljettköp 
om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 mnkr som är nödvändiga för 
grundfinansieringen. 
 
Samverkanspart 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mnkr till projektet. 
 
Aktuella flygbolag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag som visat 
intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det ena närstående 
Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara avslutade under april månad vilket 
innebär att det är först då tidtabell och uppstart av linjen kan presenteras. 
 
Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021.  
 
Organisation för samverkan 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
 
I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med Kalmar Öland 
Airport eller bolag som de avser använda. Det är Kalmarbolaget som i sin tur tecknar 
avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till organisationsmodell arbetas fram gemensamt 
med Kalmar Öland Airport. 
 
Arbetsgång 
I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 
grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby kommun. 
 
När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser som då 
handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte finansierad eller 
kvantifierad. 
 
När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs ytterligare 
resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. Samordning med 
Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan även Visit Blekinge ha en framtida 
roll. 
 
Offentlig finansiering 
För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att även den 
offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att projektet bygger på en 
affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara lämpligt att de offentliga 
finansiella åtagandena villkoras av att de privata medel som krävs är säkerställda. 
 
Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling med 
aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
 
Miljö 
Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen senast 2030 
skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i avtalet för en framtida 
internationell flygaktör. 
 
Beredning 
Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner och 
Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och kommunstyrelser. 
För beredning till regionala samverkansrådet har regionchefsgruppen hanterat frågan. 
Kommunernas näringslivschefer har varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och 
arbetet har hållits samman av Ronneby kommun och dess näringslivschef. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att Karlshamns kommun inte ska medfinansiera 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att Karlshamns kommun ska medfinansiera 
samverkansprojekt för uppstart av flyglinje. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner arbetsutskottet besluta enligt  
Per-Ola Mattssons förslag.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 
kommun 2020-05-19 Dnr: 2020/1701 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 191 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 143 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Beslut om medfinansiering av samverkansprojekt uppstart av flyglinje 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar det om 15 mkr där 
finansiering via privata näringslivet är 50 % och finansiering via Region Blekinge och 
Blekinges kommuner är 50 %. 
 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 
 
Finansiering 
Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mnkr sammanlagt 
under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU statsstödsregler innebär att 
halva summan, (7,5 mnkr), måste komma från det privata näringslivet. Resterande del 
finansieras av Region Blekinge och Blekinges kommuner. För Karlshamns Kommuns 
del innebär detta medfinansiering över tre år på totalt 750 000 kr. 
 
Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket innebär 
avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att upprätthålla trafiken under den 
avsedda tidsperioden. Alltså en förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet 
bygger på antagandet att linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 
 
Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte hela det 
garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 
 
Nuläge privat finansiering 
I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mnkr av de 7,5 mnkr som 
måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras löpande. 
Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också utlovat att via 
direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till ett sammanlagt biljettköp 
om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 mnkr som är nödvändiga för 
grundfinansieringen. 
 
Samverkanspart 
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Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland Airport som 
avser att avsätta 30 mnkr till projektet. 
 
Aktuella flygbolag 
Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag som visat 
intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det ena närstående 
Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara avslutade under april månad vilket 
innebär att det är först då tidtabell och uppstart av linjen kan presenteras. 
 
Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021.  
 
Organisation för samverkan 
Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 
finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 
 
I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med Kalmar Öland 
Airport eller bolag som de avser använda. Det är Kalmarbolaget som i sin tur tecknar 
avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till organisationsmodell arbetas fram gemensamt 
med Kalmar Öland Airport. 
 
Arbetsgång 
I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 
grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby kommun. 
 
När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser som då 
handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte finansierad eller 
kvantifierad. 
 
När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs ytterligare 
resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. Samordning med 
Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan även Visit Blekinge ha en framtida 
roll. 
 
Offentlig finansiering 
För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att även den 
offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att projektet bygger på en 
affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara lämpligt att de offentliga 
finansiella åtagandena villkoras av att de privata medel som krävs är säkerställda. 
 
Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling med 
aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 
 
Miljö 
Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen senast 2030 
skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i avtalet för en framtida 
internationell flygaktör. 
 
Beredning 
Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner och 
Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och kommunstyrelser. 
För beredning till regionala samverkansrådet har regionchefsgruppen hanterat frågan. 
Kommunernas näringslivschefer har varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och 
arbetet har hållits samman av Ronneby kommun och dess näringslivschef. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-05-0606-03 Dnr: 2020/1025 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Redovisning av krisledningsnämndens beslut till kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast 
följande fullmäktige enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §. Fullmäktige 
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för detta.  
 
Krisledningsnämnden har redovisat beslut om åtgärder fram till och med 2020-04-03. 
Följande redovisning av beslutade åtgärder avser perioden 2020-04-09—2020-06-05. 
 
KRISLEDN § 
24/2020 

att ge ordförande i krisledningsnämnden i uppdrag att 
kontakta Karlshamnsfastigheter AB för att uppmana dem 
att följa det beslut som Krisledningsnämnden fattade  
2020-03-20 § 4. 

KRISLEDN § 
25/2020 

att kommunen för att förhindra smittspridning av Covid -19 
inte ska anordna några arrangemang i samband med 
nationaldagen och midsommar. 

KRISLEDN § 
29/2020 

att anta förslaget om tillfällig förändring av 
behörighetsnivåer gällande betalningar fram till och med 
2020-09-30.  

KRISLEDN § 
31/2020 

att inte anordna Östersjöfestivalen under sommaren år 
2020. 

KRISLEDN § 
35/2020 

att bevilja 300 tkr till verksamhet för att stödja, stimulera 
och sysselsätta barn och ungdomar och samt att ersätta 
föreningar som är delaktiga i detta arbete.  
 
att finansiering sker inom Teknik- och Fritidsnämndens 
samt Kommunstyrelsens ordinarie ram. 

KRISLEDN § 
47/2020 

att subventionera kommunala lokalhyror med 50 % enligt 
SFS 2020:237  
att upphäva beslutet från Krisledningsnämnden 2020-03-
20 § 4 och återgå till ordinarie rutiner för anstånd och 
delbetalningar.  
att ersätta nämnderna och bolagen för utebliven hyra. 

KRISLEDN § 
48/2020 

att aktivera Coronateamet inom hemtjänsten. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-03 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-05-06 Dnr: 2020/1025 

 

Protokollsutdrag KRISLEDN § 24/2020 Informationsärende om Karlshamnsfastigheters 
beslut om anstånd med hyresinbetalning 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 25/2020 Beslut om åtgärder 24 april 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 29/2020 Tillfällig förändring av behörighetsnivåer 
gällande betalningar 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 31/2020 Beslut om åtgärder 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 35/2020 beslut om åtgärder 8 maj 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 47 2020 Hyressubventioner 
Protokollsutdrag KRISLEDN § 48/2020 Beslut om aktivering av Coronateam inom 
hemtjänsten 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-04-24 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 15:15—16:20 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Mats Hadartz, stabschef krisledningsstaben § 23 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och extern 
samordnare krisledningsstaben § 23 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson 

Paragrafer §§ 21-25  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2020-04-30 

   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Magnus Gärdebring  
 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-04-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-04 

Tillkännages t.o.m.: 2020-05-25 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Krisledningsnämnden 
2020-04-24 

Sida 2(2) 

 

 
§ 24 Informationsärende om Karlshamnsfastigheters beslut om anstånd med 
hyresinbetalning 2020/1025 
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att ge ordförande i krisledningsnämnden i uppdrag att kontakta Karlshamnsfastigheter 
AB för att uppmana dem att följa det beslut som Krisledningsnämnden fattade  
2020-03-20 § 4.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter (KAFAB) har beslutat att ge anstånd med hyresinbetalning till 
hyresgäst som hyr lokaler i bolagets fastigheter. KAFAB hänvisar i beslutet till 
Krisledningsnämndens beslut 2020-03-20 § 4 att ge anstånd med hyra till hyresgäster 
som hyr kommunens lokaler. Enligt beslutet erbjuds anstånd med hyran för 3 månader 
varefter förlängningsperiod belastas med 2,0 procent ränta. Vidare anger beslutet att 
anståndet med hyresinbetalning upphör senast det datum som krisledningsnämnden 
bestämmer eller tidigare om någon av parterna begär det. Återbetalning ska enligt 
beslutet ske från och med månadsskiftet efter det att anståndet sagts upp av någondera 
parten och med ett hyresbelopp om 1,25 gånger månadshyran intill dess hela det 
hyresbelopp som hyresgästen fått anstånd med återbetalats.   
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22 
KAFAB beslut om anstånd med hyresinbetalning 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Matsson (S) yrkar ordförande i Krisledningsnämnden får i uppdrag att kontakta 
Karlshamnsfastigheter AB för att uppmana dem att följa det beslut som 
Krisledningsnämnden fattade 2020-03-20 § 4.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner att Krisledningsnämnden besluta enligt det.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-04-24 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 15:15—16:20 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Mats Hadartz, stabschef krisledningsstaben § 23 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och extern 
samordnare krisledningsstaben § 23 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson 

Paragrafer §§ 21-25  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2020-04-30 

   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Magnus Gärdebring  
 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-04-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-04 

Tillkännages t.o.m.: 2020-05-25 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-04-24 

Sida 2(2) 

 

§ 25 Beslut om åtgärder 24 april 2020/1025 

Krisledningsnämndens beslut 
 
att kommunen för att förhindra smittspridning av Covid -19 inte ska anordna några 
arrangemang i samband med nationaldagen och midsommar.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunen anordnar årligen arrangemang i samband med nationaldagen och 
midsommar. För att förhindra smittspridning av Covid -19 kommer detta inte att ske i år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Föredragning under sammanträdet 2020-04-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunikationschef Anette Sandberg 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-04-30 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Hällarydssalen, klockan 15:15—16:45 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Åsa Nygren, ekonomichef 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson 

Paragrafer §§ 26-30  

Justerande Marie Sällström (S) 

Justeringsdatum  2020-05-05 

   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Marie Sällström  
 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-04-30 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-06 

Tillkännages t.o.m.: 2020-05-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Krisledningsnämnden 
2020-04-30 

Sida 2(2) 

 

 
§ 29 Tillfällig förändring av behörighetsnivåer gällande betalningar 2020/1025 
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att anta förslaget om tillfällig förändring av behörighetsnivåer gällande betalningar fram 
till och med 2020-09-30.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag föreligger om att införa en tillfällig förändring av behörighetsnivåer gällande 
betalningar. Risken för omfattande sjukfrånvaro bland personalen på grund av Corona 
gör det nödvändigt att komplettera med fler personer som är behöriga att hantera 
betalningar och även i vissa fall tillfälligt utöka (höja) beloppsgränserna. Detta för att 
kunna hantera leverantörsbetalningar samt lönefiler.  
 
I ekonomisystemet sätts maskinella beloppsgränser vad gäller högsta belopp respektive 
beslutsattestant har rätt att attestera på. Beloppen gäller utsedd beslutsattestant och 
dennes ersättare enligt bifogat förslag.  
 
Behörighetsnivåerna omprövas om behovet förändras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag om tillfällig förändring av behörighetsnivåer gällande betalningar, daterad 2020-
03-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-04-30 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Hällarydssalen, klockan 15:15—16:45 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Åsa Nygren, ekonomichef 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Sekreterare Miki Tomita Larsson 

Paragrafer §§ 26-30  

Justerande Marie Sällström (S) 

Justeringsdatum  2020-05-05 

   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Marie Sällström  
 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-04-30 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-06 

Tillkännages t.o.m.: 2020-05-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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2020-04-30 

Sida 2(2) 

 

§ 31 Beslut om åtgärder  
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att inte anordna Östersjöfestivalen under sommaren år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid -19, Folkhälsomyndighetens råd och 
det regelverk som gäller kring folksamlingar med anledning av risken för smittspridning 
av Covid -19 görs bedömningen att det inte är möjligt att anordna Östersjöfestivalen i år. 
Östersjöfestivalen ställs därför in sommaren år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Föredragning under sammanträdet 2020-04-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunikation 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-05-08 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Hällarydssalen, klockan 15:15—16:15 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Mats Hadartz, stabschef i krisledningsstaben 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och extern samordnare 
krisledningsstaben 

 

Paragrafer §§ 37-40  

Justerande Charlott Lorentzen (MP) 

Justeringsdatum  2020-05-15 

   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Charlott Lorentzen 
 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-05-08 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-05-18 

Tillkännages t.o.m.: 2020-06-08 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Krisledningsnämnden 
2020-05-08 

Sida 2(3) 

 

 
 
 § 35 Beslut om åtgärder 2020/1025  
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att bevilja 300 tkr till verksamhet för att stödja, stimulera och sysselsätta barn och 
ungdomar och samt att ersätta föreningar som är delaktiga i detta arbete. 
 
att finansiering sker inom Teknik- och Fritidsnämndens samt Kommunstyrelsens 
ordinarie ram. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsgårdsverksamheten har tagit fram förslag på sommarverksamhet riktad till barn 
och unga med syftet att möta social oro i målgruppen till följd av Covid -19. Förslaget 
innebär en utökning av sommarverksamheten jämfört med tidigare år och syftar till att 
erbjuda god tillgänglighet till såväl trygga vuxna som meningsfulla aktiviteter i hela 
kommunen. Fem åtgärder föreslås enligt nedan (se bilaga 1 för beskrivning av åtgärd 
och beräknad kostnad); 

1. Fortsatt öppen verksamhet i samtliga kommundelar. 
2. Personal på spontanidrottsplatsen vid Österslättskolan. 
3. Friluftsläger 
4. Stöd till extra utsatta gymnasieungdomar genom kombination av feriearbete och 

meningsfull fritid. 
5. Digital sommarlovskatalog. 

 
Fritidsenheten har också lämnat förslag på utökat föreningsstöd till kommunens 
föreningsliv till följd av Covid -19. Föreningslivet är hårt ansträngt i nuvarande situation 
med Covid- 19 och de anpassningar som detta inneburit. Tre förslag på kompensation 
till föreningslivet har tagits fram enligt nedan (se bilaga 2 för beskrivning av åtgärd och 
beräknad kostnad): 

1. Coronakronan, extra medel till aktivitetsstöd till föreningar som bedriver 
ungdomsverksamhet.  

2. Kompensation för inställda arrangemang, ”köp” av tjänster från föreningslivet 
som till exempel skötsel av parker och stränder som inte inryms i normal skötsel 
av ordinarie personal. 

3. Föreningspool, föreningar som behöver extra tillskott i kassan kan anmäla sig till 
kommunen. Kommunen kan därigenom köpa tjänster från föreningarna. 
 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-08 
Sommarverksamet för barn och unga maa Covid -19 
Krisledningsnämnden föreningsstöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommunikation 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-06-05 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:15—16:00 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör   
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef omsorgen § 48  
Mats Hadartz, stabschef i krisledningsstaben   
Christina Svensson, extern samordnare i 
krisledningsstaben och säkerhetsskyddschef 

  

Åsa Nygren, ekonomichef   

Paragrafer §§ 44-48  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2020-06-10 

   
Sekreterare Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Magnus Gärdebring 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-06-05 

Sida 2(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-06-05 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-11 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Krisledningsnämnden 
2020-06-05 

Sida 3(4) 

 

 
§ 47 Hyressubventioner 
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att subventionera kommunala lokalhyror med 50 % enligt SFS 2020:237 
 
att upphäva beslutet från Krisledningsnämnden 2020-03-20 § 4 och återgå till ordinarie 
rutiner för anstånd och delbetalningar. 
 
att ersätta nämnderna och bolagen för utebliven hyra.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunens krisledning har tagit beslut att erbjuda fullt anstånd på hyreskostnad för de 
företag som ansöker om det. Anståndet beviljas inledningsvis för perioden april – juli 
därefter måste ny ansökan inkomma utifrån rådande förutsättningar. 
 
Alternativet att besluta om hyressubvention med 50 % av hyreskostnaden, där 
kommunen ansöker om ersättning med 25 % av det subventionerade enligt SFS 
2020:237, skulle innebära följande resultatpåverkan för kommunkoncernens 
verksamheter:  
 
Verksamhet Perioden april-juli Helår 
Karlshamns kommuns fastigheter 40,6 tkr 122,0 tkr 
Karlshamns kommuns fritid/kultur 23,0 tkr 69,1 tkr 
KABO - - 
KAFAB 636,0 tkr 1 908,0 tkr 
Summa  699,6 tkr 2 099,1 tkr 

      
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-04 
 
Bakgrund 
 
Under den omfattande pandemin som påverkar ekonomin för såväl den offentliga 
sektorn som den privata har regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar 
som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher.  
 
Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020. 
Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med 
hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Hyresgästen ska under 
perioden vara verksam i en bransch som omfattas av stödet. 
 
De branscher som omfattas av stödet finns upptagna i förordningen i form av koder för 
svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket 
när man registrerar sitt företag. 
(https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-04/SFS2020-237.pdf)  
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Förutsättningar 
 
Förutsättningarna för att kunna söka stöd är att ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt 
eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt 
bransch senast den 1 mars 2020. Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen 
under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. 
 
Överenskommelsen om rabatt på lokalhyra, under perioden 1 april till och med 30 juni 
2020, ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020. 
 
I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha 
betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt 
ska villkoren vara oförändrade. 
 
Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den 
rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till 
och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga 
fasta hyran. 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att andra att-satsen stryks och att beslutet från 
Krisledningsnämnden 2020-03-20 § 4 upphävs för att återgå till ordinarie rutiner för 
anstånd och delbetalningar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner krisledningsnämnden besluta 
enligt det. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Samtliga nämnder 
Samtliga helägda kommunala bolag 
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PROTOKOLL 
Krisledningsnämnden 
2020-06-05 
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Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:15—16:00 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Håkan Abramsson (SD)  Tor Billing (SD)  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör   
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef omsorgen § 48  
Mats Hadartz, stabschef i krisledningsstaben   
Christina Svensson, extern samordnare i 
krisledningsstaben och säkerhetsskyddschef 

  

Åsa Nygren, ekonomichef   

Paragrafer §§ 44-48  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2020-06-10 

   
Sekreterare Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Magnus Gärdebring 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-06-05 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-11 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 48 Beslut om aktivering av Coronateam inom hemtjänsten 
 
Krisledningsnämndens beslut 
 
att aktivera Coronateamet inom hemtjänsten. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har ett första fall av konstaterad Covid -19 smitta hos person som 
har hemtjänst. Personen blev smittad när hen var inlagd på sjukhus. Planerad hemgång 
kommer ske vecka 24. Det innebär att Coronateamet inom hemtjänsten behöver träda i 
funktion. Teamet har särskild utbildning i hur Corona smitta ska hanteras enligt gällande 
rutiner.  
 
Det förekommer smitta av Covid -19 på flera avdelningar på Blekingesjukhuset vilket 
kan förväntas ge en ökad smittspridning även i Karlshamn. Fler fall förväntas också 
inom omsorgen. 
 
Med anledning av det rådande läget behöver Coronateamet inom hemtjänsten 
aktiveras. Teamet har särskild utbildning i hur Corona smitta ska hanteras enligt 
gällande rutiner.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-05 
Föredragning på sammanträdet av förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-04-29 Dnr: 2020/109 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
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 1 2020 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 
Omsorgsnämnden § 24/2020 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-05-27 Dnr: 2020/92 
 

 
 

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 § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
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 10 individrapporter som fördelas enligt följande:  
3 kontaktfamilj enligt SoL  
1 särskilt boende enligt SoL  
1 behandlingshem enligt SoL  
1 korttidsvistelse enligt LSS  
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS  
3 boende vuxna enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-05-05  
Rapportering av individrapporter IVO 
AV § 66/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisionen 
 
 
 
 
Lena Mattsson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-05-27 Dnr: 2020/92 

 

Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-05-27 Dnr: 2019/335 
 

 
 

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 § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Komplettering av rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-
nämndens verksamhetsområde, kvartal 4 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
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.  
 
Rapporten kompletteras med 7 individrapporter för perioden som fördelas enligt 
följande:  
4 Bostad för vuxna LSS  
2 Avlösarservice i hemmet LSS  
1 Korttidsvistelse LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-05-27 
Individrapporter IVO  
AV § 49/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisionen 
 
 
 
 
Lena Mattsson 
Nämndsekreterare 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-05-27 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige - Charlotta M Sjöqvist (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Charlotta M Sjöqvist (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Charlotta M Sjöqvist (M) har den 25 maj 2020 meddelat att hon avsäger sig uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Charlotta M Sjöqvists begäran om entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-05-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-05-27 Dnr: 2018/3829 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Marina Carlegrundh 
(KD) 
 
Förslag till beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 64 att utse Marina Carlegrundh 
(KD) till ledamot i överförmyndarnämnden 
 
att utse Marina Carlegrundh (KD) till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 § 18 att bevilja Berno Runstens 
(KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden.  
 
Gruppledare Britt Jämstorp (KD) har meddelat att Marina Carlegrundh (KD) utses till ny 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27 beslutades om fyllnadsval av Marina 
Carlegrundh (KD) som ny ledamot i överförmyndarnämnden. Då Berno Runsten (KD) 
var ersättare i överförmyndarnämnden var detta beslut felaktigt varför 
kommunfullmäktiges tidigare beslut (§ 64) behöver upphävas och fyllnadsval av ny 
ersättare till överförmyndarnämnden genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Kristdemokraternas gruppledare Britt Jämstorp 
Protokoll KF 2020-04-27 § 64 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Marina Carlegrundh 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-05-27 Dnr: 2018/3829 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Alice Abbas (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 66 att utse Alice Abbas (MP) till 
ledamot i överförmyndarnämnden.  
 
att utse Alice Abbas (MP) till ny ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Houssam Al Massri (MP) har avlidit och med anledning härav behöver ny ersättare i 
överförmyndarnämnden utses.  
 
Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) har meddelat att Alice Abbas (MP) utses till ny 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27 beslutades om fyllnadsval av Alice 
Abbas (MP) som ny ledamot i överförmyndarnämnden. Då Houssam Al Massri (MP) var 
ersättare i överförmyndarnämnden var detta beslut felaktigt varför kommunfullmäktiges 
tidigare beslut (§ 66) behöver upphävas och fyllnadsval av ny ersättare till 
överförmyndarnämnden genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen (MP) 
Protokoll KF 2020-04-27 § 66 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Alice Abbas 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-06-03 Dnr: 2018/3929 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Val av huvudman i Sparbanken i Karlshamn – Ted Olander (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Ted Olander (MP) till huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Liz Wennerberg (MP) inkom den 10 oktober 2019 med begäran om att entledigas från 
sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken i Karlshamn. Med anledning av detta 
beslutade kommunfullmäktige 2020-10-28 § 198 att entlediga Liz Wennerberg från 
uppdraget. Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen har nominerat Ted Olander 
(MP) till uppdraget som nu huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KF 2019-10-28 § 198 
Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzens nominering av Ted Olander 
 
Beslutet skickas till 
 
Ted Olander 
Sparbanken i Karlshamn  
Matrikeln 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-10-28 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00—18:35  

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S), ej § 190 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C), ordförande § 190 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S), §§ 186-201 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP), §§ 182-194 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-10-28 

Sida 2(4) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) §§ 182-185 
Kerstin Gustafson (S) 
Iman Omairat (L) 
Tony Viberg (V) 

 Monica Nobach (S) 
Kenneth Hake (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Lena Johansson (V) 

 

Närvarande 
ersättare 

Ulf Gustavsson (S) §§ 186-201 
Kerstin Linde (S) 

  

Inger Löfblom Sjöberg (S)   
Elisabet Rosengren (S)   
Anki Hansson (S)   
Momma Merzi (S)   
Per–Ivar Johansson (C)   
Sofie Ekenberg (C)   
Ulla Olofsson (M)   
Herman Falk (M)   
Britt Kilsäter (M)   
Stefan Sörensson (L)   
Lennart Ung (KD)   
Jonas Lingvärn (SD)   
Håkan Abramsson (SD)   
Dan Andersson (SD)   
Britt Karlsson (SD)   
Kerstin Linde (S)   

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Mattias Holmqvist, Biosfärområdet Blekinge Arkipelag § 185 
Lars Beckman, ordförande i revisionen § 187 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 

 

Paragrafer §§ 182-202  

Utses att justera Leif Håkansson (S) och Emanuel Norén (L) 

Justeringsdatum  2019-11-05 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande ………………………………………… ………………………………………… 
 Marie Sällström Gertrud Ivarsson §190 
   
Justerande ………………………………………… 

Leif Håkansson  
………………………………………… 
Emanuel Norén 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-10-28 

Sida 3(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2019-10-28 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-05 

Tillkännages t.o.m.: 2019-11-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-10-28 

Sida 4(4) 

 

§ 198 Entledigande av huvudman i Sparbanken i Karlshamn – Liz Wennderberg 
(MP) 2018/3929 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja Liz Wennerbergs (MP) avsägelse från uppdraget som huvudman i 
Sparbanken i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Liz Wennerberg (MP) den 10 oktober 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
huvudman i Sparbanken i Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Liz Wennerbergs begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2019-10-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Sparbanken i Karlshamn 
Matrikeln 
 

416



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-06-04 Dnr: 2020/556 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Handlingar för kännedom juni 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 17 april 2020 –  3 juni 2020 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2020/1719 12/20 2020-06-01 KSAU § 194/2020 Förnyat förordnande av 

kommundirektör 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-06-10 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  
 
 
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Herman Falk (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Herman Falk (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
Herman Falk (M) har den 8 juni 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Herman Falks begäran om entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-06-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 
430 mnkr. 
 
Röstförklaringar 
 
Magnus Gärdebring (M) anmäler en skriftlig röstförklaring (protokollsbilaga 1). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Underlag inför styrelsebeslut i KAFAB; 

1. Tjänsteskrivelse från KAFAB 
2. Bilaga 1, Kalkyl KAFAB 
3. Bilaga 2, Framtidsbild Netport KAFAB 
4. Bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-06-08 Dnr: 2020/1886 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2020-06-09 158 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 
 
Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 mnkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 
430 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 § 76 om att ge Karlshamnsfastigheter i 
uppdrag att genomföra hela Etapp 5 och beviljade samtidigt en borgensram om 300 
mnkr exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare, 
efter att anbud begärts in, uppskattas den totala projektkostnaden bli 430 mnkr 
inkluderande oförutsedda kostnader om 7,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Underlag inför styrelsebeslut i KAFAB; 

1. Tjänsteskrivelse från KAFAB 
2. Bilaga 1, Kalkyl KAFAB 
3. Bilaga 2, Framtidsbild Netport KAFAB 
4. Bilaga 3, Konsekvensanalys KAFAB 

 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 
 

Nybyggnation av Etapp 5 på Östra Piren (Emigranten 1) 
 

 
Styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Att  utöka tidigare beslutad borgensram om 300 Mkr för projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 Mkr 
 

Sammanfattning 
Nuvarande tre fastigheter på Östra Piren ägs av Karlshamnsfastigheter AB. Dessa är sedan några år 
tillbaks fullt uthyrda inom konceptet Netport Science Park (Netport). För att kunna expandera och 
utveckla Netport erfordras mer verksamhetsyta. Det har därför projekterats fram drygt 10.000 nya 
kvadratmeter. 
 
Kommunfullmäktige har senast den 13 juni 2016, §76, tagit beslut om att hela Etapp 5 ska genomföras 
innehållande bl.a. biograf, konserthall och restaurang, och därtill beviljat en borgensram om 300 Mkr 
exkl. moms. Förprojekteringsfasen har dragit ut på tiden och nu fyra år senare estimeras att den totala 
projektkostnaden blir 430 Mkr, vilket inkluderar oförutsedda kostnader om 7,5%. 
 
Om KF fattar beslut i enlighet med Karlshamnsfastigheters förslag beräknas byggnaden stå klar för 
inflyttning i oktober 2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Sammanfattande kostnad/intäktskalkyl (hyreskalkyl)     Bil. 1 

 PM ”En framtidsbild…” från Netport Science Park AB, 2020-05-15  Bil. 2 

 Sammanfattande konsekvensanalys av Karlshamnsfastigheter AB  Bil. 3 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, 76§        Bil. 4 
 

 
2020-06-03 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
VD 
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Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 
Sammanfattande kostnads/intäktskalkyl (hyreskalkyl) för 
Emigranten 1 
 

 
Kalkylparametrarna har under april-20 kontrollerats och i viss mån justerats av Netports VD 
Samuel Henningsson (uppdragstagare) och Karlshamnsfastigheters VD Stefan Nilsson 
(uppdragsgivare). Det har även skett en genomgång med Kafabs auktoriserade revisor 
Anders Håkansson som konstaterar att som kalkylen ser ut i dag föranleder det ingen 
nedskrivningsdiskussion. Dock förbehåller sig revisorn att efter byggnationen står klar, 
erhålla en årlig genomgång för att kontrollera att kalkylen håller sig på rätt köl, framför allt 
vad avser uthyrningsgraden. Objektet förväntas stå inflyttningsklart i oktober-22. 
 
De relevanta nyckeltalen är följande. 

 Byggnaden ska vara fullt uthyrd (97%) efter 5år, dvs vid utgången av år 2027 

 Objektet går back i 5 år till en totalkostnad om 41,7 MSEK 

 Plusresultaten börjar komma in fr.o.m. 2027 och de ansamlade initiala förlusterna är 
”återbetalda” år 2032 (pay-back).  

 2033 beräknas vinsten bli 13 Mkr för att därefter öka med ca 1 MSEK/år 
 
Det bör särskilt noteras att 

 Ägare och dess bolag måste enas runt hur de fem första årens förluster ska 
hanteras/täckas upp 

 Estimerad hyresnivå bedöms plausibel, men kommer att utkristalliseras allt mer efter 
hand som hyresförhandlingar slutförs 

 Inga reinvesteringar finns inlagda i kalkylen, enbart sedvanligt underhåll 

 När ett objekt som det aktuella börjar generera vinster bör det övervägas att påbörja 
amorteringar, men det förutsätter att bolaget totalt sett genererar vinst 

 Amorteringstakten bör stämmas av mot likviditetsbehovet 
 

 
2020-06-02 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
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En framtidsbild för NetPort Science Park och Karlshamn 

med respektive utan etapp fem 

Bakgrund 

Det som idag är NetPort Science Park har växt fram över en tjugoårsperiod och startade som 

ett projekt för strukturomvandling i Karlshamns kommun. Bakgrunden var att Karlshamn 

under många år minskat i både befolkningsmängd och succesivt blivit av med företag som inte 

ersatts av nya. Framtidstron var på väg att försvinna i näringslivet. Ett ömsesidigt värdefullt 

samarbete har skapats mellan kommun, högskola och näringsliv. Fram tills etableringen av 

NetPort Sceince Park fanns Högskolan bara i Karlskrona och Ronneby och hette då just 

Högskolan Karlskrona/Ronneby. I och med etableringen i Karlshamn bytte högskolan namn till 

Blekinge Tekniska Högskola, ett mycket viktigt steg för Karlshamn. 

För tjugo år sedan fanns inga kontorsfastigheter på Östra Piren, inga hyresgäster var 

kontrakterade, men trots det fanns det politiska modet och framsyntheten att ge 

Karlshamnsfastigheter i uppdrag att bygga på Östra Piren för det som sedermera blev NetPort 

Science Park. En framåtblickande satsning, en satsning på att skapa förutsättningar för nya 

verksamheter i Karlshamn, som bidrar till att bygga det nya samhälle vi ser idag och vara del 

av nya marknader. Resan har varit mycket framgångsrik och varit den viktigaste anledningen i 

omvandlingen till ett framåtriktat Karlshamn med ett vitaliserat näringsliv och en vändning till 

en positiv befolkningstillväxt. Nya etapper har vuxit fram. Sedan 6 år har det dock i princip 

varit fullt och utvecklingen med nya företag och tjänster har då stannat av. 

Behovet av att bygga etapp 5 är mycket stort för att en fortsatt positiv utveckling skall vara 

möjlig.  

 

Vad är en science park? (Så här beskriver vi oss som bransch) 

Det är viktigt att förstå att en Science Park inte är ett ”företagshotell”. Med avstamp i 

samhällets utmaningar och FN:s 17 globala hållbarhetsmål beskrivs hur science parks verkar 

och varför de är av oerhört stor vikt för Sveriges utveckling. Science parks har en roll som 

mötesplats, samverkansarena och katalysator för samhällsutveckling.  

Sveriges ca 30 science parks utgör en stor och viktig kontaktyta mellan näringsliv, akademi och 

samhälle. De stimulerande och utvecklande innovationsmiljöerna med spridning över hela landet är 

naturliga mötesplatser mellan människor, idéer, branscher och kunskap. Med sin triple helix-

förankring utgör de också en effektiv plattform för större innovations- och samverkansprojekt.  

Här skapas grogrunden för hållbara, konkurrenskraftiga och innovativa företag som är 

avgörande för Sveriges utveckling.   
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Framtiden med etapp 5 och varför en utbyggnad behövs 

1. När projektet NetPort.Karlshamn startades 1 januari 2001 (det som lade grunden för det 
vi är idag) var huvudtanken att vi skulle arbeta med en strukturomvandling och 
komplettera det befintliga näringslivet med tjänstesektorn. Vid detta tillfälle fanns det 
380 personer anställda inom tjänstesektorn i Karlshamn. Den 31/12 2019 fanns det drygt 
1500 personer anställda i tjänstesektorn det vill säga en ökning med ca1120 personer på 
18 år.  
 

2. Karlshamn ligger inte nära någon större stad, det finns alltså ingen naturlig 
dragningskraft åt oss som det är till många kommuner nära större städer. Karlshamn 
borde statistiskt sett ha en negativ befolkningsutveckling. Att vi inte har det beror på 
flera historiska satsningar där NetPort Science Park har varit en av dessa. Förutsättningen 
för att växa är tillgången till expansiva lokaler för att utveckla science parken i.  
 

3. Karlshamns kommuns vision om 50 000 invånare, med attraktiva boendeområden som 
Janneberg/Duveryd, Stationsområdet och Sternö sjöstad bygger på att det finns växande 
företag och arbetsplatser i kommunen. Dagens 30+ are vill bo där det är attraktiv och 
väljer sedan sin arbetsplats. 50+are flyttar/flyttade dit arbete fanns. Etapp 5 kommer att 
medge företag att ordna arbetsplatser i en kreativ miljö därför att folket finns här. Att 
sedan kunna bo i Sternö sjöstad och ta båten till jobbet är nästan omöjligt att misslyckas 
med. 
 

4. Nuvarande etapper har dragit till sig flera företag som expanderar och som idag är 
belägna på NetPort Science Park. Karlshamns geografiska placering mellan Kristianstad 
och Karlskrona gör att upptagningsområdet omfattar 250 – 300 000 invånare, vilket gör 
etableringar intressanta. Kunskap- och tjänsteföretag väntar inte på att någon skall 
bygga, man etablerar sig där möjligheterna för etablering finns.  
 

5. Etapp 5 är tänkt att vara den möjliga lokaliseringen av innovationskontor för större 
företag i regionen. Företag som Södra, AAK, Volvo och Volvo-kopplade företag med flera. 
Det är en tydlig utveckling bland flera av Sveriges andra 30 science parks-miljöer att 
befintliga större företag därigenom också utvecklas och blir kvar.  
 

6. BTH har som mest härbärgerat 300 – 350 studenter i befintliga lokaler. Den nysatsning 
som görs i dag möjliggör minst 500 - 600 studenter om 5–7 år.  
 

7. Ett Karlshamn som arbetar för 50 000 invånare behöver också kunna erbjuda faciliteter 
inom kulturområdet. En konsertlokal som kommer att kunna erbjuda akustisk musik, 
samt två toppmoderna biosalonger förstärker det kulturella utbudet som kommunens 
invånare kommer att efterfråga.  
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8. Karlshamn borde inte haft den utveckling som vi haft rent statistiskt, men vi växer därför 
att vi bestämt oss för att växa och utvecklas. Av de 30-tal science parks som finns i 
Sverige är Karlshamn är den kommun med minst antal invånare, men där Science Parken 
kanske haft störst betydelse. (Vi genomgick en granskning 2019 med Kista, Linköping och 
Västerås, vi är i samma division innehållsmässigt som dessa).  
 

9. BBI har funnits i 15 år och varit verksam i Karlshamn sedan starten. Genom åren har det 
bildats ett 45 tal företag i Karlshamn med ca 150 anställda. På NetPort Science Park finns 
det idag 9 av de 45 företagen, dessa företag har ca 120 anställda. Just nu kan vi inte ta 
emot fler företag eftersom det är fullt i etapp 1–3.  
 

10. Den utveckling som NetPort Science Park har fått bidra med är enligt utomstående 
bedömare imponerande. Karlshamn har satts på den svenska innovationskartan och är 
något som andra förhåller sig till. NetPort Science Park arbetar med utveckling och 
framtid, att stanna upp och säga att vi är nöjda är en risk som är betydligt större än att 
bygga vidare. Att vara nöjd är det samma som att påbörja resan mot slutet. Status que 
finns inte i utvecklingsvärlden. Stagnation har en tendens att bita sig fast. Sedan många 
år så snurrar utvecklingens hjul och de får aldrig stanna.  
 

11. Planerna på etapp 5 har funnits sedan 2010, under 10 år har det visionerats, planerats, 
investerats och marknadsförts. Mentalt så är både människor och företagare i det nya 
etapp 5. Att inte fullfölja skulle betyda att lika positivt som framtidstron är, lika negativt 
skulle ett framflyttat eller nedlagt projekt bli. Karlshamn vill ju vara den expansiva staden 
mitt i länet.   
 

12. I samarbete med biografen utvecklas en miljö som är unik i norra Europa för bearbetning 
av film och mixning av Dolby Atmos ljud i fullskalig biosalong. BTH ljud-utbildning och 
forskning inom medieteknik får unika fördelar mot andra lärosäten till följd av 
biosalongerna och möjligheten att bedriva forskning och utbildning där. Denna satsning 
är högt upp på BTH:s prioriteringslista för att stärka BTH i Karlshamn.  

 

Vad händer om vi inte bygger etapp 5? 

 Det är sedan många år fullt på NetPort. Om vi inte bygger etapp 5 så kommer vi inte 
att kunna få några nya företag i vår Science Park. 
 

 Många av företagen på NetPort Science Park växer och har succesivt utökat med 
större lokaler. Om vi inte utökar lokalmöjligheter kommer med stor säkerhet ett 
flertal lämna pga bristen på lokaler. Flera av dessa har som krav/affärsidé att finnas 
på en Science Park. Stor risk att de då flyttar från kommunen till Karlskrona eller 
Kristianstad/Malmö. 
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 BTH planerar en nysatsning i Karlshamn med nya program, mm. Om inte etapp 5 
byggs är det stor risk att denna satsning inte blir av då den bla har koppling till nya 
konsertlokalen med Dolby-ljud, mm. Men också att de inte kan expandera med fler 
studenter.  Kan leda till att BTH då väljer lämna Karlshamn då utvecklings- och 
expansionsmöjlighet försvinner. 
 

 Det är en mycket stor uppslutning från näringslivet för att etapp 5 skall byggas. Om 
det nu fördröjs kommer vi få en mycket stor frustation och en svekdebatt som 
kommer bli negativ för Karlshamns näringsliv och framtidstron på Karlshamn. 
 

 Bygget av etapp 5 är starkt sammankopplat till etableringen av Stärnö Sjöstad. 
Troligen kommer många av de framtida Karlshamnarna både arbeta på etapp 5 och 
bo i Stärnö Sjöstad och vara den kombinationen (som är unik i Sverige) som gör att 
man kommer flytta hit. Utan etapp 5 tappas den effekten helt och hållet vilket leder 
till att vi tappar både invånare och arbetstillfällen och gör Stärnö sjöstad mindre 
intressant. 
 

 Det är mestadels professionella ”nejsägare” som är negativa till att Karlshamn 
fortsätter expandera. De yngre och de i arbetsför ålder vill tvärtom ha utveckling och 
möjlighet till arbetstillfällen i staden.  
 

 Om etapp 5 skjuts upp har vi investerat ytterligare stora pengar i något som inte 
fullföljs vilket kommer att få stora negativa konsekvenser för hur Karlshamn 
uppfattas både i och utanför staden. 

 

Karlshamn 2020-05-15 

NetPort Science Park 

Samuel Henningsson 

VD 
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Karlshamnsfastigheter AB 
Hamngatan 5, 374 35 Karlshamn 

 
 
 

Konsekvensanalys från Karlshamnsfastigheter avseende projekt Emigranten 
 

 
VD har på styrelsens uppdrag presenterat en konsekvensanalys i punktform utan att anlägga några 
värderingar. Rubrikerna var  
 

 Avsluta projektet 

 Uppskjuta beslutet 

 Sälja projektet 

 Fullfölja projektet 
 
Styrelsen hade en extrainsatt beredning in plenum den 19 maj och efter det att alla sju ledamöter 
sagt sin mening kunde konstateras att det till sist förelåg konsensus om att projekt Emigranten 
(etapp 5) ska fullföljas. Detta under förutsättning att ägaren inte har några avgörande invändningar 
eller att kommunfullmäktige inte beslutar i enlighet med bolagets förslag. Bolaget äskar en utökning 
av projektets borgensram från 300 Mkr till 430 Mkr. 
 
Förslag ”Sälja projektet” kom inte ens upp till behandling. 
 
Det sämsta alternativet bedömdes det vara att åter igen skjuta på projektet med åtföljande nya 
kostnader för ny upphandlingsomgång, nedskrivningsproblematik och imageförluster mot alla 
intressentgrupper.  
 
Tydligaste konsekvenser såg man vid ett nedläggningsbeslut. Då skulle man få direktnedskriva alla 
nedlagda kostnader, vilket med momseffekter skulle landa på ca 135 Mkr. Med andra ord en dyrköpt 
förgävesprojektering. Prestigeförlusten skulle bli enorm och framtidstron skulle få sig en allvarlig 
törn. Därtill påtalades faran med hur BTH skulle reagera.  
 
Således återstod det sista alternativet med att fullfölja projektet. Konstaterades att kalkyler, liksom 
budgetar, i vissa delar endast är kvalificerade gissningar. De parametrar som mest påverkar kalkylen 
identifierades som ränteutveckling, priskänslighet och uthyrningsgrad, vilket till stor del hänger 
samman med vid varje tillfälle rådande konjunkturläge. Som alltid handlar det om att hantera risker 
och möjligheter på ett professionellt sätt.  
 
Vinstmöjligheterna med projektet är tvådelade. Dels fastighetsobjektet som sådant. Här visar 
kalkylen på stora vinstmöjligheter på sikt, vinster som även kommer resterade fastighetsbestånd till 
del. Den andra delen handlar om konceptet Netport Science Park som ger en liten stad som 
Karlshamn förbättrade möjligheter att stimulera näringslivet och i dess förlängning, 
befolkningsökning/ökat skatteunderlag. Netports roll beskrivs mer utförligt av dem själva i bilaga 3.    
 

 
2020-06-02 
Karlshamnsfastigheter AB 
Stefan Nilsson 
VD 
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Röstförklaring 

Kommunstyrelsen 9/6-20 

Ärende 7  

Utökning av borgensramen för Karlshamnsfastigheter AB 

 

Karlshamnsoppositionen konstaterar att den utökade borgensramen är oundviklig i det läge 
som vi befinner oss i nu.  Vi har vid tidigare beslut yrkat på att man undersökte 
möjligheterna att ta in privat kapital eller sälja projektet till en privat entreprenör. 
Tidpunkten för då detta skulle vara möjligt har dock sedan länge passerats. Vi är kritiska mot 
den stora fördröjningen och fördyringen av projektet. 

Vi är mycket positiva till satsningen på NetPort Science Park men menar att Konsertlokal, 
Biografer och Restaurang inte faller under konceptet.  

Vi ser brister i hanteringen av projektet och känner oro inför Karlshamns framtida ekonomi 
och investeringsutrymme och har därför vid dagens möte väckt ett nytt ärende för att 
adressera några av de problem som detta beslut belyser. 

 

För Karlshamnsoppositionen 

Magnus Gärdebring (M) 

Elin Petersson (M) 

Magnus Sandgren (M) 

Bodil Ericsson (L) 

Britt Jämstorp (KD)
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