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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2020 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till +4 mnkr för kommunen och +39 mnkr för kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 6 mnkr, vilket fördelar sig med -50 mnkr för nämnderna och +56 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots coronapandemin har alla nämnder och bolag arbetat aktivt för att nå en bra 
måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 
används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. 
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat men en förhållandevis 
god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad 
gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2020 
Bilaga Resultatrapporter nämnder och bolag 2020 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
Bilaga Agenda 2030, 2020 
Bilaga KKiK (kommunens Kvalitet i Korthet) 2020 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2020 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till +4 mnkr för kommunen och +39 mnkr för kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 6 mnkr, vilket fördelar sig med -50 mnkr för nämnderna och +56 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots coronapandemi har alla nämnder och bolag arbetat aktivt för att nå en bra 
måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 
används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. 
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat men en förhållandevis 
god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad 
gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2020 
Bilaga Resultatrapporter nämnder och bolag 2020 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
Bilaga Agenda 2030, 2020 
Bilaga KKiK (kommunens Kvalitet i Korthet) 2020
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-03-17 Dnr: 2019/2790 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 78 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 89 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Kommunens årsredovisning för 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Koalitionen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2020 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat 
uppgår till +4 mnkr för kommunen och +39 mnkr för kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 6 mnkr, vilket fördelar sig med -50 mnkr för nämnderna och +56 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots coronapandemi har alla nämnder och bolag arbetat aktivt för att nå en bra 
måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 
används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. 
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat men en förhållandevis 
god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en 
god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad 
gäller kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2020 
Bilaga Resultatrapporter nämnder och bolag 2020 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
Bilaga Agenda 2030, 2020 
Bilaga KKiK (kommunens Kvalitet i Korthet) 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-03-17 Dnr: 2019/2790 

 

 
 
 
 
Per-Ola Mattsson Charlott Lorentzen Mats Dahlbom 
Socialdemokraterna Miljöpartiet  Centerpartiet
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Förvaltningsberättelse 
 

Sammanfattning  
 
Ett tydligt fokus i den långsiktiga planeringen för framtiden är ett hållbart Karlshamn. Inför 
2020 fanns kunskapen om de demografiska utmaningarna, ett ökat behov av välfärd, en 
hög kostnadsnivå, att investeringstakten är hög och tillfälliga intäkter balanserat det 
ekonomiska resultatet tidigare. Att balansera långsiktig hållbarhet och samtidigt 
effektivisera i verksamheten ställer stora krav på medarbetare och ledare för att kunna 
bibehålla en väl fungerande verksamhet.   
 
Förutsättningarna inför 2020 var utmanande och kom att bli än mer utmanande när 
pandemin blev en del av denna verklighet. Trots dessa tuffa utmaningar har 
verksamheterna fungerat väl och nya arbetssätt har tagit form under året. Medarbetarnas 
insatser har gjort omställningen till den nya vardagen möjlig och många verksamheter har 
haft ett ansträngt år.  
 
Verksamheternas arbete för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett positiva resultat vilket 
syns i att den ekonomiska utvecklingen för 2020 är positiv. Kommunkoncernen redovisar 39 
mnkr, där kommunens verksamhet lämnar ett resultat på + 4 mnkr. Prognosen för 
kommunen som lämnades efter oktober beräknades till -17 mnkr och det kan konstateras 
att verksamheternas effektiviseringsarbete har gett resultat. Engångsintäkter (bidrag) som 
kompenserar för merkostnader och sjuklöner i samband med pandemin har haft en positiv 
påverkan på det ekonomiska resultatet för den kommunala verksamheten.   

 
Det märks tydligt att hållbarhetsfrågor engagerar samtliga verksamheter i 
kommunkoncernen och att perspektiven, ekologi, ekonomi samt social hållbarhet, blivit en 
naturlig del i det dagliga arbetet. Hållbara energieffektiva lösningar bidrar som regel även till 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. Inom social hållbarhet görs flera medvetna vägval och 
aktiviteter för att nå en bättre social hållbarhet som också kan ge ekonomiska effekter. 
Arbetet med att integrera Agenda 2030 i styrningen kvarstår dock. 

 
Utvecklandet av digitala självservicetjänster inom flera verksamheter pågår och har gett 
positiva effekter under året.  
     
Årets stora investeringar har varit Jössarinken, Emigranten 5, belysning och säkring av tak 
och väggar i Hinsetunneln, gång- och cykelvägar, Mörrums skola, Asarums idrottsplats, 
utveckling av torget, exploateringar av framtida bostadsområden och exploateringar för 
näringslivssatsningar. 
 
Utmaningar och möjligheter inför 2021 är att implementera en tillitsbaserad styrning med 
fokus på hållbarhet och kvalitet, att sänka ambitionsnivån och förväntningarna till en nivå 
som inryms i de ekonomiska förutsättningarna, att förvalta de nya arbetssätt som pandemin 
möjliggjort och att behålla kompetens trots att verksamheten behöver effektiviseras.   
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Kommunen
Verksamhetens intäkter 408 432 510 521 495
Skatteintäkter, utjämningsbidrag 2 013 1 935 1 890 1 819 1 751
Verksamhetens bruttokostnader -2 323 -2 291 -2 366 -2 220 -2 148
Årets resultat 4 -7 -110 27 16
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämnningsbidrag, % 100 101 105 99 99
Överskottsgrad, % 0,2% -0,4% -5,8% 1,5% 0,9%
Överskottsgrad i genomsnitt 5 år, % -0,7% -0,7% -0,9% 0,9% 1,2%
Soliditet (%) 59% 65% 62% 66% 66%
Soliditet, genomsnitt 5 år 64% 65% 65% 66% 67%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 44% 47% 45% 48% 47%
Investeringar (netto) 236 196 150 116 46
Självfinansieringsgrad (%) 78% 4,0% 62,7% 127,6% 239,1%
Långfristig låneskuld 250 150 155 185 213
Genomsnittlig låneränta, % 0,78 0,91 2,05 1,96 1,80
Skuldsättningsgrad, % 70 54 62 51 52
Borgensåtagande, mnkr 2 785 2 510 2 169 1 966 1 663
Antal månadsanställda (1 november) 3 038 3 102 3 247 3 203 3 239
Kommunfakta:
Folkmängd * 32 402 32 473 32 330 32 200 32 130
Kommunal skattesats * 21,76 21,76 22,21 22,21 22,21

2020 2019 2018 2017 2016
Kommunkoncernen
Verksamhetens intäkter 1 088 1 252 1 166 1 088 998
Verksamhetens kostnader -2 776 -2 884 -2 822 -2 586 -2 489
Resultat efter finansiella poster 39 42 -42 85 48
Årets resultat 39 42 -42 73 40
Soliditet (%) 24% 26% 27% 29% 31%
Soliditet, genomsnitt 5 år, koncern 27% 29%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 22% 23% 23% 25% 26%
Investeringar 636 656 456 504 297
Självfinansieringsgrad (%) 55% 39% 55% 66% 84%
Långfristig låneskuld 2 952 2 693 2 263 2 113 1 957
Genomsnittlig låneränta, % 0,87 1,05
Antal anställda 3 351 3 482 3 550 3 466 3 456  
 

1) Skatteväxling kollektivtrafik -45 öre 
2) Definitioner av nyckeltal framgår av avsnitt ”ord och begrepp”” 
3) Kommunkoncernen inkluderar förutom Kommunen även koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB samt 50% utav Västblekinge Miljö AB. 

 
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på +39 mnkr (42 mnkr) efter finansiella poster för 
verksamhetsåret 2020 vilket är 3 mnkr lägre jämfört med föregående år.  
 
Kommunens resultat uppgår till +4 mnkr vilket är bättre än föregående års resultat på  
-7 mnkr. Trots ett bättre resultat 2020 kvarstår behov av effektiviseringar för att klara 
budgeterat resultat på 1 procent av skatter och bidrag 2021. 
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Kommunkoncernen (organisation)  
 
Karlshamns kommun har 9 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision. Kommunens 
verksamhet är indelad i fem förvaltningar och varje förvaltning arbetar med mellan en till tre 
nämnder. Förvaltningsorganisationen följer inte strikt nämndsorganisationen vilket innebär 
att en nämnd kan arbeta med flera förvaltningar.  
 
I kommunkoncernen ingår Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen 
Karlshamn Energi AB inklusive Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi 
Vatten AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inklusive Karlshamn 
Kombiterminal AB, Kreativum i Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB. Koncernen 
Stadsvapnet i Karlshamn AB bildades 1997 och ägs till 100 procent av Karlshamns 
Kommun. I kommunkoncernen ingår även delägda Västblekinge Miljö AB. Samtliga bolag 
har sina säten i Karlshamn. 
 
Tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommun äger kommunen del i följande 
bolag och förbund: Räddningstjänsten i Västra Blekinge samt Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Samtliga fem blekingekommuner är delägare i Cura individutveckling. Dessa har inte 
konsoliderats i den sammanställda redovisningen men ingår i den kommunala koncernen.  
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Nämnder Verksamhet Privata utförare 
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för 

kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och kommunala bolags verksamhet. 
Kommunstyrelsen är också nämnd för 
Kommunledningsförvaltningen samt delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Nämnden för arbete och 
välfärd 

Nämnden ansvarar för:                                                                                   
Utredning och beslut, barn och familj samt 
öppenvård barn och familj och familjehem.                                                                                 
Utredning och beslut, vuxna och öppen vård 
vuxna.  
Socialpsykiatri.                                                                                                           
Arbetsmarknad, försörjningsstöd och 
introduktion.                                                                
LSS, utredning och beslut samt insatser till 
människor med funktionshinder.  

Från och med 1 
september 2017 bedrivs 
kommunens uppdrag för 
personlig assistans av 
privat företag (Carelli 
Assistans).Karlshamns 
kommun tillämpar inte 
Lagen om Valfrihet 
(LOV) 

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för stöd i ordinärt och särskilt 
boende inom äldreomsorg, myndighet och resurs 
samt hälso- och sjukvård. 

Karlshamns kommun 
tillämpar inte Lagen om 
Valfrihet (LOV) 

Utbildningsnämnden Nämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och Lärcentrum. 

Fyra grundskolor 
(Montessori, Thoréns, 
Åryds friskola och 
Walldorf ) samt  
tre förskolor (Montessori, 
Walldorf och 
föräldrakooperativet 
Tummetott).  
I Karlshamns kommun 
finns en privat utförare, 
Gymnasieskola; Fria 
Läroverken. 
 

Kulturnämnden Nämnden ansvarar för kommunens kultur, 
bibliotek och musikskola 

 

Teknik- och 
fritidsnämnden 

Nämnden ansvarar för Tekniska verksamheten 
med gata, trafik, maskin, park, marin samt fritid, 
fritidsgårdar,  förvaltningsledning och 
projektkontor 

 

Byggnadsnämnden Stadsbyggnadsavdelning exklusive mark och 
exploatering och miljö. Nämnden är 
myndighetsnämnd enligt plan- och bygglagen 
och andra författningar  

 

Överförmyndarnämnden Nämnden ansvarar för: 
Tillsyn, utbildning och rekrytering  av god man, 
förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). 
Förordnande av tillfällig ställföreträdare samt att 
utreda behov av ställföreträdare. 

 

Valnämnden Nämnden ansvarar för att genomföra 
lagstadgade val. 

 

Kommunrevision Den kommunala revisionens uppdrag anges i 
kommunallagen och God revisionssed i 
kommunal verksamhet. Den övergripande 
revisionsuppgiften är att granska om 
verksamheten följer och uppnår 
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta 
sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning 
och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att 
granska verksamheten i kommunens företag, 
genom de lekmannarevisorer och revisorer som 
kommunfullmäktige utser i företagen. 
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Bolag Verksamhet 
Stadsvapnet i Karlshamn 
AB 

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra 
moderbolag i en koncern som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag. 
Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. 
I den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de 
kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen 
i enlighet med ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra styrdokument 
som ägaren delger bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med 
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår 
fastslagna mål. 
Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att 
optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens 
omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar 
utveckling i sina verksamheter. 

Karlshamnsfastigheter AB 
(KAFAB) 

Föremålet för bolagets verksamhet är att främja näringslivet i Karlshamns 
kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. Vidare ska bolaget förvärva, 
äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter. Ändamålet 
med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och 
främja etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och 
syfta till att främja kommunens utveckling. 

Karlshamn Energi AB  
(KEAB) 

Karlshamn Energi AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Karlshamn Energi Vatten AB. 
Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme, 
bredband och med där tillhörande tjänster, medan elproduktion och elhandel 
bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och affärsområdet 
vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Företagets vision 
är att vara det starkaste varumärket och det självklara valet när hushåll och 
företag i regionen väljer energi och bredbandslösningar. Affärsidén är att 
skapa enkla, prisvärda och kundnära lösningar med starkt fokus på 
hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och 
service. 

Bolag Verksamhet 
Karlshamn Hamn AB 
(Hamnen) 

Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn 
Tank Storage (ägs till 50% av Karlshamns Hamn AB samt 50% av 
Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn Kombiterminal AB (ägs till 
100%). Bolagets affärsidé är att erbjuda kundanpassade helhetslösningar 
inom området hamn, terminal och transporttjänster. Detta på ett sätt som ger 
långsiktig god lönsamhet och gynnar utvecklingen i regionen. Visionen är att 
vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet. Företaget har sin 
största och mest betydelsefulla verksamhet inom segmenten petroleum-, 
bulk- och skogsprodukter samt enhetsgods (RoRo och container). 

Karlshamnsbostäder AB 
(KABO) 

Karlshamnsbostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag. Föremålet för 
bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, 
förvalta och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och 
därtill hörande lokaler. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda 
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i 
Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. 

Kreativum i Blekinge AB 
(Kreativum) 

Bolaget bedriver science center-verksamhet vilket innebär utbildning och 
utställningsverksamhet där bolaget stimulerar nyfikenhet och utvecklar 
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och 
entreprenörskap. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra 
samhällsutvecklande intressenter. 

Västblekinge Miljö AB 
(VMAB) 

Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, 
samordna, hantera och behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge; 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.  
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Händelser av väsentlig betydelse under 
verksamhetsåret  
 
Påverkan av Covid-19 
Den 11 mars 2020 aktiverade kommundirektören krisledningsstaben till följd av Covid-19. 
Samtidigt aktiverades även Krisledningsnämnden. 
 
Under pandemin har ett mycket gott samarbete visats både inom och mellan förvaltningar, 
bolag och över huvudmannaskapsgränser. Vidare har pandemin visat att fokusering har 
skett på ett förtjänstfullt sätt och många och nödvändiga beslut har fattats med kort varsel 
för att styra och stödja organisationen genom krisen. Chefer och medarbetare har gjort ett 
fantastiskt arbete under den pågående pandemin för att så långt det är möjligt kunna 
bedriva verksamheten under normala former.  
 
Initialt i pandemin hade Blekinge och Karlshamn förhållandevis få fall av Covid-19. Under 
senare delen av hösten har det varit stor allmän smittspridning i Blekinge vilket också har 
drabbat Karlshamn. Trots det dröjde det till december innan det första fallet kom inom 
särskilt boende. Ett coronateam har varit aktivt inom omsorgen stora delar av året. 
 
Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna har dock inneburit ökade kostnader 
och därigenom negativa konsekvenser när det gäller budget och kvalitetsarbete i nämnder, 
bolag och förbund. Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits 
på framtiden, tillsyner har behovsanpassats osv. Förebyggande arbete med smittskydd, 
utbildning, information, lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det 
vardagliga arbetet.     
 
Covid-19 har inneburit att den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån ett 
politiskt, verksamhets-, administrativt- och ett medborgarperspektiv. Digitala möten har fått 
ett uppsving och inom omsorgen ses utveckling framförallt för möten mellan brukare och 
anhöriga. Verksamheten har fått tillgång till flera surfplattor där personal från Kreativum har 
utbildat personalen i att hantera olika kommunikationsvägar för digitala möten. Dock 
konstateras efter genomförd utvärdering på gymnasiet (elever och lärare) att ordinarie 
undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas med digitala ur ett kvalitativt 
perspektiv, även om man kan genomföra en hel del digitalt. 
 
För den administrativa verksamheten är den största skillnaden att många följt 
rekommendationen att jobba på distans. För att detta ska vara möjligt har det krävts ny 
teknik, digitala möten och bärbara datorer etc. Arbetssättet kommer troligen att bestå till 
viss del även efter det att verksamheten återgått till normalläge. Digitala möten och 
utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val, vilket redan tydligt märks, samtidigt 
som det är ett tids- och kostnadseffektivt val.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de olika verksamheterna. Flera 
verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader för 
personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika 
insatser och kommunledningsförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet 
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tillskjuts statlig ersättning för sjuklönekostnader och har erhållit ersättning för merkostnader 
avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner. Nettoeffekten av 
ersättningar och utökade kostnader är positiv för de kommunala verksamheterna, då 
ersättningar och bidrag som är relaterade till covid-19 är högre än kostnaderna.  
 
I likhet med SKR, som numer lämnar scenario för konjunkturen och skatteunderlagen, 
arbetar även de olika verksamheterna med sina prognoser utifrån scenarion eftersom det 
råder osäkerhet och historiska datatrender saknas.  
 
För KEAB, KABO och Kafab har pandemin inte påverkat i större omfattning mer än att 
projekt/underhållsprojekt försenats eller senarelagts. 
 
Pandemin har påverkat Karlshamns Hamns terminalhantering kraftigt. Detta kompenseras 
till delar av intäkter för lagerhållning av olja. 
 
Efter att Kreativum stängde för allmänheten i mars har personal till stora delar hyrts ut 
under perioden mars-augusti som vikarier till verksamheter inom Karlshamns kommun där 
det fanns behov på grund av läget med pandemin. 
 
 
Kommunen 
Under året har fokus ökat på budget 2020, 2021 och planperioden 2022-2023 på grund av 
att kommunens driftkostnader inte balanserar mot budget. De anpassningskrav som 
beslutades var svåra att nå för 2020 och även i ett längre perspektiv har kommunen stora 
ekonomiska utmaningar. Utfallet 2020 är ett överskott på 4 mnkr och en positiv 
budgetavvikelse på 6 mnkr. 
 
Delar av kommunen har under året ställt om för att bistå verksamheter som under 
pandemin varit extra utsatt och tvingats prioritera arbetsuppgifterna annorlunda. 
Samarbetet har fungerat väl och förhoppningen är att denna erfarenhet kommer att stärka 
kommunen på sikt. 
 
Planen för omstrukturering av gruppbostäder enligt LSS, från fyra till sex lägenheter per 
bostad, har inte följts då ombyggnationer har försenats av olika anledningar. 
Omstruktureringen fortsätter under år 2021, men förväntas ge effekter först år 2022. 
 
Organisations- och nämndsförändringar 
De två tidigare nämnderna inom utbildningsverksamheten (Nämnden för barn, ungdom, 
skola samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) är från och med 2020 
sammanslagna till en gemensam utbildningsnämnd. 
 
Kulturnämnden ansvarar från och med 2020 även för Musikskolans verksamheter.  
 
Teknik och fritidsnämnden ansvarar från och med 2020 även för fritidsgårdar. 
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Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår från och med 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen 
i Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fritid/evenemang, Fritidsgårdar och 
Östersjöfestivalen.  
 
Inför 2021 har Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen slagits 
samman. Genom sammanslagningen förväntas den nya förvaltningen, Kommunstyrelse-
förvaltningen, kunna samordna service- och stödfunktioner annorlunda i framtiden.   
 
Bolagen  
KEAB  har färdigställt ett antal bredbandsprojekt under året. Utredningen av Framtida 
Vattenförsörjning är nu i full gång med bland annat kapacitetsberäkning och vägval av 
teknik. Inom Värme har projektet påbörjats för att installera en ny panna baserad på bioolja 
i Norra nätet.  
 
KABO har en stabil ekonomi, ett välunderhållet bestånd, välmående medarbetare och gott 
renommé. Under året har flera digitala kanaler införts för hyresgäster att kommunicera 
genom via.  
 
För Hamnen har året har präglats av pandemin, världsmarknadsläget och konjunkturcykler, 
där oljan fick högkonjunktur, export av sågade produkter ökade kraftigt medan andra 
verksamheter gick ned. Över tid ökar omsättningen genom ett breddat tjänsteutbud på 
skogsprodukter, ökande intermodaltrafik och projekthantering. Järnvägstrafik via 
Sidenvägen till Kina har etablerats under året. RoRo-projektet (avlastningsmetod) gör att 
hamnen kommer att kunna ta större fartyg med rullande gods.  
 
KAFAB har haft ett turbulent år. Affärsidén är reviderad, en ny affärsplan med strategiska 
vägval och mål antogs i början av året och nya styrdokument är upprättade. Under 
november 2019 tillsattes en ny styrelse, tillförordnad VD tillträdde mitten av oktober och 
översynen av verksamheten har fortsatt. Under året har KAFAB arbetat med olika insatser 
för att minska det ekonomiska underskottet. Fastighets-beståndet exklusive Emigranten ska 
kunna visa på positiva siffror från år 2021. Byggstart av huskropp Emigranten 1 påbörjades 
i september 2020 och beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022.  
 
Kreativum startade året med växande besöksstatistik och ökat antal konferensbesök. Under 
de första två månaderna hade Kreativum fler allmänbesökare än på flera år. Genomförda 
konferens- och gruppbokningar var i fas med målsättningar och bokningsläget för första 
halvåret var långt över tidigare års bokningar. Den globala pandemin slog sedan undan 
fötterna för verksamheten och i mars stängde Kreativum dörrarna för allmänheten. Under 
hösten 2020 påbörjades genomförandet av några av de akuta ersättningsinvesteringarna i 
verksamheten.  
 
 

Händelser av väsentlig betydelse efter 
verksamhetsårets slut 
Pandemin fortsätter vilket innebär fortsatta svårigheter att planera åtgärder för att möta 
konsekvenserna. Även prognosarbetet försvåras och utvecklingsarbete försenas inom vissa 
verksamheter till följd av nödvändiga omprioriteringar.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning  
 
Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Omvärldsrisk   
Demografi och åldrande 
befolkning 

Ökat tryck på omsorgs-
verksamheten. 
 
 
 
Ökad försörjningsbörda då allt 
färre i arbetsför ålder ska 
försörja de som inte är i 
arbetsför ålder. 
Sjunkande skatteunderlag. 

Kommunen ska vara i fas med 
utbyggnaden av äldreboenden 
och utveckling av ordinärt 
boende. 
 
Aktivt arbete med intentionerna 
i visionen Karlshamn 50.000. 

Brist på arbetskraft Svag befolkningstillväxt i 
Blekinge innebär problem att 
rekrytera personal inom både 
offentlig och privat sektor. 

Se kompetensförsörjning under 
verksamhetsrisk.  

Integration Lyckad integration är en 
förutsättning och en viktig 
faktor för att minska 
kompetensbristen  
som bedöms uppstå i offentlig 
sektor kommande år. 

Medvetenhet om vikten av, och 
sambanden kring, integration 
och att kommunen med flera 
har ett långsiktigt behov av att 
lyckas. Aktivt samarbete inom 
organisationen och den 
geografiska regionen. 
 

Verksamhetsrisk   
Kompetensförsörjning Allt svårare rekryteringsläge 

inom många yrkeskategorier 
som det råder generell brist på 
inom den offentliga sektorn.  
 

En kompetensförsörjningsplan är 
framtagen för Karlshamns 
kommun vilken innehåller 
strategiska utvecklingsområden 

Finansiell risk   
Ränterisk Inom kommunkoncernen finns 

en räntebindningstid som är 
relativt lång i ett genomsnitt 
och där andelen lån med rörlig 
ränta och förfall kortare än 1 år 
uppgår till 17 procent av totala 
låneskulden. Låg 
genomsnittsränta. 
 

Bedömning görs vid varje 
omsättning av lån samt 
nyupplåning så att det blir en 
balans på förfallotidpunkter 
samt bunden/ rörlig ränta. 
Investeringsplaner tas fram för 
bolag och kommun. 

Finansieringsrisk Kommunkoncernens låneskuld 
är relativt hög vilket kan 
innebära en risk för att hamna i 
en situation där det skulle 
kunna bli svårt med 
nyupplåning. Kommunens 
andel av lånen är låg men 
kommunen har ett stort 
borgensåtagande. 

Samplanering och prioritering 
av de investeringar som 
behöver göras. Anpassningar 
och effektiviseringar i syfte att 
få positiva ekonomiska resultat. 
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Omvärldsrisker 
Det mesta, både globalt och i Sverige, har präglats av smittspridningen av Covid-19 och det  
har stundtals svängt snabbt och tvingat fram nya sätt att anpassa sig, bedriva verksamhet  
och medfört en betydligt snabbare digitalisering än om pandemin inte kommit. Hoppet står    
till det vaccin som tagits fram och att massvaccinering påbörjats. Den stora osäkerheten  
har inneburit svårigheter att planera långsiktigt vad gäller exempelvis verksamhet,  
investeringar och bemanning samt ta fram ekonomiska prognoser.  
 
Produktionen i näringslivet föll kraftigt under våren. En stor del av nedgången har dock  
återhämtats inom industrin medan tjänstesektorn har haft det kämpigare. Försäljningen  
inom detaljhandeln ökade i de flesta län tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande  
kvartal förra året. För Blekinges del var ökningen + 4,4 procent medan genomsnittet i riket 
var + 1,8 procent. Kortsiktigt har konjunkturen försvagats men i ett lite längre perspektiv, 
från och med 2022 förväntas en starkare konjunktur. 
 
Företagen i Karlshamns närhet är exportberoende och påverkas därför direkt och indirekt    
av tillväxten i omvärlden. För kommunens del märks detta genom ökad arbetslöshet vilket  
leder till ökat behov av försörjningsstöd och minskade skatteintäkter.   
 
För att upprätthålla den kommunala servicen beslutade kommunfullmäktige om en  
skattehöjning med 0,57 procentenheter från och med 2021 vilket ger cirka 40 miljoner  
kronor per år 2021-2023 i ökade skatteintäkter. 
 
Lyckad integration är en förutsättning och en viktig faktor för att minska kompetensbristen  
som bedöms uppstå i offentlig sektor kommande år. En annan positiv effekt är att det skulle  
innebära minskad kostnadsutveckling vad avser försörjningsstöd. Ett väl utvecklat  
samarbete mellan kommuner, regioner och stat är avgörande för att detta ska uppnås. 
 
Samtidigt finns det brist på arbetskraft inom andra områden. En högre andel äldre  
befolkning i Blekinge än genomsnittet i riket innebär ökat behov av personal inom denna  
verksamhet alternativt att utveckla arbetssätt och digitalisering. Andelen av    
befolkningen som är i arbetsför ålder krymper vilket innebär att försörjningsbördan ökar.  
Försörjningsbördan sätter befolkningen i relation till hur många som arbetar mellan 20-64 
år.  
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Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling  
Källa: SCB, statistiknyheter 2021-02-22 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige. Under året ökade 
befolkningen med 51 706 personer, vilket var den minsta folkökningen sedan 2005 och 
nästan en halvering jämfört med folkökningen året före. Att folkökningen var lägre än 
tidigare berodde både på en minskad naturlig folkökning och på att invandringsnettot var 
lägre. Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler 
utvandrade än året före. Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under 2020. 
 
Antalet personer som flyttade till Sverige och blev folkbokförda var det lägsta på 15 år. Det 
var en större minskning av män än av kvinnor. 
 
Födelseöverskottet har minskat med 41,9 procent. Den minskade naturliga folkökningen 
beror nästan helt på att antalet döda ökade med 10,5 procent (9 358 dödsfall) jämfört med 
året före. Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noteras 7,9 procent fler 
döda. Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019. 
 
Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noterar samtliga län utom 
Västerbotten fler döda under förra året. 
 

Antal döda Genomsnitt 
2015-2019 2020 Differens i 

procent 
Blekinge län 1 723 1 794 4,1 
Sverige 90 962 98 124 7,9 

 
Under 2020 ökade folkmängden i 17 av 21 län och i 167 av 290 kommuner. Blekinge län 
hade den största befolkningsminskningen i relativa tal. Där minskade befolkningen med 550 
personer eller 0,3 procent. Av Blekinges kommuner är det enbart Sölvesborg som ökat 
medan Karlshamn minskade med -71 personer till 32 402 invånare.  
 
Befolknings-
utveckling Blekinge 2020 2019 Förändring 

19-20 
Förändring 

% 2018 2017 

Blekinge 159 056 159 606 -550 -0,3 159 684 159 371 
Karlshamn 32 402 32 473 -71 -0,2 32 330 32 200 
Karlskrona 66 515 66 622 -107 -0,2 66 675 66 666 
Olofström 13 311 13 426 -115 -0,9 13 516 13 482 
Ronneby 29 372 29 633 -261 -0,9 29 695 29 568 
Sölvesborg 17 456 17 452 4 0,0 17 468 17 455 

 
Karlshamns 
utveckling 2020 2019 2018 2017 2016 

Födelseöverskott -96 -59 -79 -89 -87 
Invandringsöverskott 78 92 202 289 518 
Inrikes 
flyttningsöverskott -53 110 7 -130 -147 

Folkökning -71 143 130 70 284 
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Andelen personer med utländsk bakgrund var 18,1 procent i Karlshamn (17,8 procent 
2019) jämfört med 25,9 procent för riket (25,5 procent). Sett till totalbefolkningen var 
Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). 
 
Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män. 
För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män. 
 
Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,3 år jämfört med Blekinge 43,6 år och 41,4 år för 
riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,4 år och Karlskrona 
lägst med 42,3 år. Ronneby ligger på 43,7 år.  
 

 
 
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20 
procent), medan antalet barn och ungdomar 0-18 år är något lägre (20 procent mot 22 
procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (55 procent mot 58 
procent). 
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Arbetsmarknad  
Under fjärde kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i riket i åldern 15-74 år till 67,1 
procent, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. 
Andelen arbetslösa ökade med 1,6 procentenheter och uppgick till 7,9 procent. Ökningen 
var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda. 
 
Det syns en viss återhämtning på arbetsmarknaden under fjärde kvartalet 2020 men 
samtidigt är arbetsmarknaden fortfarande dämpad jämfört med första kvartalet 2020 då 
effekterna av covid-19 ännu inte hade fått något större genomslag på den svenska 
arbetsmarknaden. 
 
Vid utgången av december 2020 fanns det 1 682 personer i öppen arbetslöshet eller 
åtgärder i Karlshamn. Antalet arbetslösa är fortsatt högt jämfört med före finanskrisen 2009. 

 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid-19:s påverkan på ekonomin, 210115 
 
Ungdomar har drabbats hårt av den pågående coronakrisen. 101 fler ungdomar i Blekinge 
län var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i december jämfört med året 
innan. Vid utgången av december 2020 fanns det 298 personer mellan 18-24 år i öppen 
arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.  

 
Källa: SCB/Arbetsförmedlingen samt Region Blekinge, Rapport Covid-19:s påverkan på 
ekonomin, 210115 
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Bostadsmarknad  
Behovet av prisvärda bostäder för yngre är fortsättningsvis stort i Karlshamns kommun och 
privata initiativ har resulterat i nya hyres- och bostadsrätter i våra tätorter. Medan privata 
aktörer planerar och bygger i attraktiva, marknadsmässigt anpassade lägen har 
Karlshamnsbostäder satsat på att planera i våra mindre orter vilket skapar nödvändig 
balans på bostadsmarknaden och bidrar till att utveckla landsbygden. Karlshamns 
kommuns vision ”Karlshamn 50 000” innebär att större exploaterings- och planeringsprojekt 
kommer att behöva prioriteras i syfte att leva upp till visionen. 
         

 
 
 
Betydande avtal och regelförändringar  
Betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som 
kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. 
Förslaget till en ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
 
Från och med 1 januari 2021 skärps kraven i Lagen om offentlig upphandling (LoU) 
gällande redovisning av statistik samt efterannonsering av upphandlingar även för mindre 
belopp. 
 
 
Hållbarhet 
 
Agenda 2030 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala målen för 
hållbar utveckling. 
 
Många kommuner och regioner funderar idag på hur Agenda 2030 kan integreras i 
styrningen. Lokala och regionala aktörer har en nyckelroll där kommuner och regioner har 
ett samordningsansvar. Målen är globala men lösningarna behöver vara lokala. 
 
RKA (Rådet för utvecklingen av Kommunala analyser) har tagit fram ett urval av nyckeltal 
som stöd kommuners genomförande av Agenda 2030. En sammanställning av Karlshamns 
resultat redovisas i bilaga. 
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Social hållbarhet 
Kommunens Folkhälsopolicy antogs av kommunfullmäktige hösten 2017 och gäller mellan 
2018-2023. Att arbeta för en god och jämlik hälsa samt att erbjuda kommunens invånare 
det stöd och den hjälp de behöver, är fortsatt prioriterat. Hela organisationen, politik och 
verksamhet ska ta ett gemensamt ansvar för att folkhälsoperspektiven inte glöms bort i 
planering och genomförande. Följande tre fokusområden har valts ut, psykisk hälsa, 
hälsofrämjande miljöer / levnadsvanor samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). 
Under 2020 har flera utvecklingsarbeten pågått inom de strategiska utvecklingsområdena. 
Barn och unga är i fortsatt fokus och fyra exempel följer. 
 
Kommunövergripande insats för att stärka kunskaperna kring våld i nära relation. Våld mot 
kvinnor är ett folkhälsoproblem, i våra arbeten möter vi våra invånare och kommunen 
behöver i alla dess verksamheter ha grundläggande kunskap att hantera tecken på 
våldsutsatthet. Insatsen fortgår under 2021. 
 
Barnkonventionen blev lag 1 jan 2020 och kommunen har sedan dess arbetet med att 
utveckla strukturer för arbetet. Ett barnrättsnätverk har skapats som gemensamt har drivit 
arbetet. Syftet med arbetet är att kommunens planering och beslut ska innefatta ett 
tydligare barnperspektiv och att barnkonsekvensanalyser ska användas i högre 
utsträckning för att säkerställa barnperspektivet beaktas. 
 
Kommunens föräldrastöd har utvecklats och stärkts genom föräldrastödsmodellen ABC. 
Behovet av föräldrastöd har varit stort och fler föräldrar och vårdnadshavare behöver stöd. 
Genom att tidigt stödjas i föräldrarollen stärkts relation mellan föräldrar och barn som är 
gynnsam för barnets utveckling. 
 
Kommunens förebyggande arbete har utvecklats och målet är att upptäcka unga som 
riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet eller annan form av psykisk 
ohälsa i ett tidigare skede. Kommunens öppenvård har utökats med ett ungdomsteam som 
kompletterar fältgrupp i det förebyggande och främjande arbetet.  
Detta har resulterat i att fler unga i risk- och missbruk får rätt stöd och behandling, samt 
bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning. 
 
Ett jämställdhetsmått är andel av antal dagar vad gäller uttag av föräldraledighet och tillfällig  
föräldrapenning för vård av barn (VAB) fördelat på män och kvinnor. Män tar ut 29,5  
procent av föräldraledigheten vilket motsvarar en placering bland de 50 procent mittersta  
kommunerna. Motsvarande uppgift för tillfällig vård av barn är 36,6 procent av antalet dagar  
vilket ger in placering bland de 25 procent sämsta kommunerna. 
 
Fritidsgårdsverksamheten erbjöd en mer omfattande sommarverksamhet än vanligt för 
många barn och unga. I detta arbete har föreningslivet kunnat hjälpa till. En positiv effekt är 
fler nya samarbeten och nya arbetsmetoder som är spännande att bygga vidare på inför 
framtiden. Fritidsverksamheten har därmed kunnat bedriva en meningsfull verksamhet trots 
pandemin och samtidigt bidragit till social hållbarhet.  
 
KABO arbetar med social hållbarhet gällande trygghet och inkludering. Daycamp, som är 
ett sommarkollo för barn och unga som är boende hos bolaget, har genomförts med positiv 
respons. Det bosociala arbetet erbjuder även utbildning och lärande för hyresgästerna i 
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ämnet ”bo i hyresrätt”.  Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- och 
vuxenskolor för att erbjuda praoplatser, praktikplatser och lärlingsplatser. Samverkan sker 
även med arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter för att skapa praktikplats i 
kombination med språkutveckling. 
 
Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid: 

 
 
 
Ekologisk hållbarhet  
Idag står inrikes transporter för cirka 40 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 
Utsläppen har under 2010-talet börjat minska och ligger idag i nivå med 1990-talets, men 
bryter man ner det per transportslag visar det sig att utsläppen från lastbilar har ökat med 
över 30 procent sedan 1990. Denna negativa trend går stick i stäv med Sverige klimatmål 
att minska utsläppen med 80 procent fram till 2030, en ekvation som inte uppnår jämnvikt 
utan radikala förändringar. 

Ett sätt att närma sig dessa mål och minska den negativa trenden är att samlasta gods. 
Den samordnade varudistributionen i Karlshamns kommun som startade i maj månad har 
bidragit till ett bättre och effektivare godsflöde och dessutom har mängden utsläpp per 
transporterat ton minskat rejält. Det har inneburit en halvering av körsträckan och en 
minskning av koldioxidutsläppen med 59 %. Den positiva miljöeffekten förstärks om fler 
varugrupper läggs till i samordnad varudistribution. 

En pilotstudie med att ha två stycken microterminaler på Österslättsskolan och Östralycke 
påbörjas mars 2021 vilket kommer att minska transportsträckan med ytterligare 31 procent 
jämfört med om transporten sker hela vägen till respektive enhet med den lastbil som kör 
från distributionscentralen.  

Karlshamns Hamn bidrar genom att varor som kommer på tåg och skeppas ut på båt är ett 
miljömässigt bra sätt att transportera varor på. 

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen uppgår till 53 procent och 61,5 procent av  
kommunens bilpark drivs av fossilfritt bränsle vilket placerar oss bland de 25 procent bästa  
kommunerna.  
 
Om man ser till den geografiska kommunen däremot så är andelen miljöbilar avsevärt 
lägre, endast 15 procent (2019). Den genomsnittliga körsträckan med personbil är i 
jämförelse med övriga kommuner relativt låg (2019 års mått) och har varit så de senaste 
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åren vilket skulle kunna tyda på att kollektivtrafiken fungerar väl men pandemin har 
sannolikt påverkat nyttjandet av kollektivtrafiken negativt. 
 
Nybyggnation av torgpaviljongen pågår. Delar av den gamla byggnaden, bland annat 
trappa, kaklad vägg och källarplan bevaras och kommer att återanvändas. 
 
Ekonomisk Hållbarhet 
Kommunen har fått så kallade gröna lån beviljade av Kommuninvest till sina energieffektiva    
satsningar på ny ishall och skola i Mörrum. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett  
mer hållbart samhälle och kan beviljas både för ekologiska och sociala investeringar.  
Investeringar som minskar klimatpåverkan genom förnybara källor och energi-
effektiviseringar uppfyller exempelvis kriterierna för gröna lån. Kommunens smarta 
energilösningar genom bland annat återvinning av energi och satsningar på solceller 
påverkar såväl miljö som ekonomi positivt. Gröna lån innebär även bättre pris på lån med 
löptid över tre år. 
 
KAFAB har färdigställt ett större energibesparingsprojekt på Halda. 
 
KEAB genomför utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och cyklar. Det finns nya 
energitjänster lanserade såsom solceller och laddboxar. Inom Vatten har förbättringsprojekt 
påbörjats med digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö reningsverk, utbyte av 
pumpstationer, ombyggnad och driftsättning av biogasanläggning  osv 
 
KABO - Bolaget är i slutfasen av EPC-projektet (energibesparande projekt) som syftar till 
att sänka energiförbrukningen med 17 %.  
 
Hamnen har ett bra, långsiktigt miljöinvesteringsprogram med solceller som kommer att stå 
färdigt 2021. LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen. Inom 
kommunen pågår det utbyte av vägbelysning till LED-belysning med syfte att ge både en 
ekologisk- och en ekonomisk effekt. 
 
 
Verksamhetsrisker 
 
Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen 
Karlshamns kommun har tagit fram en kompetensförsörjningsplan, detta mot bakgrund av 
det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier som det råder generell brist 
på inom den offentliga sektorn. Demografin i Karlshamns kommun visar att andelen äldre 
och barn ökar vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Behovet av 
kompetenta medarbetare är alltså stort. 
 
Det finns ett flertal undersökningar, bl.a. ISM, Kairos Future, YPAI, som visar att faktorer 
som bra chef, trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och möjlighet till 
återhämtning är några av de viktigaste kraven för att man som medarbetare ska trivas och 
vilja stanna och utvecklas på sin arbetsplats. Liknande undersökning har gjort i Karlshamns 
kommun, och resultatet av denna visade på samma faktorer. 
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För att vara en attraktiv arbetsgivare, och utifrån de faktorer man anser avgörande för att 
man ska trivas på en arbetsplats, har Karlshamns kommun valt att arbeta med följande 
strategiska utvecklingsområden; ledarskap, arbetsmiljö, anställningsvillkor och 
arbetsinnehåll. Utvecklingsområdena syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
medarbetare. 
 
 
Finansiella risker 
Periodisering har skett om inget annat anges. 
 
Arbetet med att minska kostnadsnivån samt sänka investeringsnivån genom 
omprioriteringar pågår. Som en del i detta arbete har det inom kommunkoncernen 
genomförts en riskanalys inkluderat prioritering av de investeringsprojekt som planeras. 
Resultatet av detta arbete är att borgensramen sänkts bland annat till följd av att 
investeringsprojekt senarelagts. 
 
Då det i kommunsektorn och i omvärlden generellt tyder på att de kommande åren innebär 
lågkonjunktur, som i sig är en utmaning för verksamheten, är det mycket viktigt att de 
åtgärder, anpassningar och prioriteringar som kommunkoncernen nu arbetar med lyckas så 
att läget inte försämras ytterligare.  
 
Kommunen 
För 2020 är resultatet budgeterat till minus 2 mnkr. Budgetavvikelsen är +6 mnkr, vilket 
fördelar sig med -50 mnkr på nämnderna och +56 mnkr på finansförvaltningen.  
 
Kommunen befinner sig i ett mycket kärvt ekonomiskt läge de närmsta åren vilket innebär 
att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk balans. Samtidigt finns det ett stort 
investeringsbehov både inom kommunen men även i de kommunala bolagen och 
förbunden. 
 
Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är 1,0 procent i 
genomsnitt under senaste femårsperioden.  
 
Kommunen behöver förändra och utveckla sina verksamheter för att kunna minska sina 
kostnader. Det ökade trycket på utbyggnad och förändring av vissa verksamheter, framför 
allt inom förskola och skola men även inom LSS i kommunen, påverkar även behovet av 
investeringar i nya verksamhetslokaler.  
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Kommunkoncernen 
I kommunkoncernen finns ett stort behov av investeringar kommande år.  
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling 
där pandemin har satt sina spår. Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp 
gällande smittspridning men också av hur väl bolagets nya inriktning tas emot.      
 
KAFAB fullföljer byggnationen av projektet Emigranten för att skapa förutsättningar för 
näringslivet att växa i Karlshamn. Projektet kalkylerar med en lönsamhet först efter 5-6 år.      
 
 
Likviditet och soliditet  
 
Kommunkoncernen 
Soliditeten i kommunkoncernen uppgick per 31 december 2020 till 24 procent vilket är en 
minskning jämfört med föregående år (26 procent). Försämringen av soliditetstalet är 
hänförlig till att investeringar finansierats i högre grad med extern finansiering än eget 
kapital. Soliditeten är lägre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för 
kommunkoncernen. 
 
Kommunen 
Kassalikviditeten i kommunen har ökat 2020 jämfört med 2019 och uppgår till 28 procent  
(19 procent). Trots en likviditet under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen 
på kort sikt vara tillfredsställande men i längden inte hållbar. Förklaringen till detta är att en 
stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer 
att omsättas under det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgår 
kassalikviditeten till cirka 34 procent. Semesterlöneskulden inkl. okompenserad övertid har 
ökat med ca 3 mnkr, från 82 mnkr 2019 till 85 mnkr 2020. (inkl po-pålägg).  
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten 
uppgick till 59 procent 2020 (65 procent) vilket är en minskning jämfört med föregående år. 
Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 64 procent (genomsnitt 65 
procent år 2015- 2019).  

 
 

Låneskuld och räntor 
 
Kommunkoncernen 
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 december 2020 till 3 038 mnkr. Skulden 
har ökat i koncernen med 318 mnkr under 2020 till följd av investeringar i koncernen och 
förväntas öka ytterligare under 2021 till följd av investeringar i kommunen och 
koncernbolagen. 
 
Upplåningen inom kommunkoncernen löper med både fast och rörlig ränta. 
Genomsnittlig ränte- och kapitalbindningstid i låneportföljen uppgår till 3,7 år och den 
genomsnittliga räntan uppgår till 0,87 procent jämfört med 3,7 år och 1,05 procent per 
2019-12-31. 
 
Cirka 525 mnkr har en räntebindningstid under 1 år. En förändring i räntekostnad inklusive 
refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 1 procent skulle 
medföra ökade kostnader på 840 tkr för 2021 (KI Finans, Finansrapport för alla affärer, 
Karlshamns kommun 210222). En ränteökning slår inte fullt ut under 2021 eftersom 
merparten av låneportföljen är bunden. 
 
Kommunen 
Vid utgången av 2020 var Kommunens låneskuld 250 mnkr  vilket är en ökning med 100 
mnkr sedan årsskiftet. Låneportföljen har en ränte- samt kapitalbindningstid på 3,46 år och 
en genomsnittlig ränta på 0,78 procent jämfört med 4,68 år och 0,91 procent per 2019-12-
31. Två lån, totalt 100 mnkr, är så kallat Gröna lån vilket innebär att de är kopplade till de 
hållbara energieffektiva investeringarna i Mörrums skola samt Jössarinken. 
 
I kommunen löper 200 mnkr med räntebindningstid 2-5 år och 50 mnkr med ränte-
bindningstid 5-10 år.  
Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig 
ränta bör inte överstiga 50 %. Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får 
omsättas/ förfalla under ett och samma år. 
 
De förväntade räntehöjningarna har hittills uteblivit men då kommunen tidigare haft betydligt 
högre räntenivåer har genomsnittsräntan ändå kunnat sänkas vid omsättning av lån. 
Kommunen har sedan många år tillbaka haft en god likviditet och därav även en låg 
låneskuld då investeringarna självfinansierats i stor utsträckning. 
 
Det investeringsbehov som finns, tillsammans med något sämre likviditet, gör att 
kommunen troligen kommer att behöva låna för att finansiera kommande investeringar i 
större utsträckning. Med stor sannolikhet kommer kommunen ej att erbjudas de låga räntor 
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vi under flera år vant oss vid. Det finns en risk att de finansiella kostnaderna ökar på grund 
av högre räntenivåer och ökad upplåning.    
 
Utrymmet för att investera beräknas som årets resultat + avskrivningar.  
Utifrån 2020 års resultat (+1 mnkr) och avskrivningar (106 mnkr) blir detta 107 mnkr. 
 
Då kommunen har svaga resultat innebär det att det i större utsträckning än tidigare 
kommer att krävas extern finansiering för att klara de budgeterade investeringsnivåerna.  
Investeringsbudgeten uppgår till 241 mnkr 2021, 148 mnkr 2022 och 106 mnkr 2023, totalt 
495 mnkr. Inte minst på grund av behovet av investeringar är det viktigt att förbättra de 
ekonomiska resultaten. Till detta kommer omfattande investeringar i koncernbolagen. 
 
 
Borgensåtagande 
 
Borgensåtagandet har ökat med 274 mnkr jämfört med 2019 och uppgår till  
2 785 mnkr. Borgensåtagandet är till största delen (2 715 mnkr eller 97 procent) hänförbart 
till kommunens helägda bolag.  
 
Karlshamnsfastigheter har under 2020 fått utökad borgensram med 130 mnkr (totalt 430 
mnkr för etapp 5) för byggnationen på Östra Piren.  
 
Sedan 2020 har beräkningsmodellen för borgensavgift ändrats. Förändringen innebär att 
den nu varierar mellan bolagen, debiteras tertialvis och beräknas på nyttjad borgensram. 
Kommunen köper tjänsten att årligen beräkna marknadsmässig nivå på borgensavgiften 
per bolag från extern oberoende part.  
 
Såväl kommunen som de kommunala bolagen står inför stora aviserade investeringsbehov 
de närmaste åren. Prioritering har skett av det samlade investeringsbehovet inom  
kommunkoncernen för att anpassa de finansiella åtagandena de närmaste åren.  
 
 
Pensionsförpliktelser  
 
Kommunkoncernen 
Inom kommunkoncernen finns försäkringslösningar för att hantera bolagens 
pensionsåtaganden. 
 
Kommunen 
Kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 713 mnkr (724 mnkr 2019-12-31). 
Kommunfullmäktige beslutade september 2000 att pensionsmedel tillsvidare till högsta 
möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 
pensionssparkonto.  
 
Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA Pension. 
Försäkringspremierna faktureras löpande utav KPA Pension och möjlighet finns via 
pensionsvalet att välja förvaltare för den anställde.  
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Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. En 
mindre del avseende pensioner efter 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 
Denna avsättning samt ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 minskar 
årligen då inga nya insättningar har utförts sedan övergången till försäkringslösning. Under 
åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr 
inklusive särskild löneskatt. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda redovisas som en 
avsättning i balansräkningen.  
 
Ansvarsförbindelsen samt avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som 
uppgår till 24,26% av pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende 
pensionsmedel. 
 
Pensionsförpliktelse, Kommunen 2020 2019 
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen;     
 - Avsättning inklusive särskild löneskatt 6 7 
 - Avsättning inklusive särskild löneskatt för 
förtroendevalda 3 2 
 - Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 608 622 
Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 96 93 
Summa pensionsförpliktelser 713 724 
      
Förvaltade pensionsmedel     
Totalt pensionsförsäkringskapital KPA pensioner 118 110 
 - varav överskottsfond 1 1 
Summa förvaltade pensionsmedel 118 110 
      
Finansiering     
Återlånade medel 595 614 
Konsolideringsgrad 17% 15% 

 
Enligt prognosen från KPA Pension kommer ansvarsförbindelsen inkl särskild löneskatt att 
minska med 114 mnkr till cirka 494 mnkr år 2025 då det ej tillkommer några nya 
pensionstagare utan snarare blir färre som omfattas av ansvarsförbindelsen. Även 
avsättning inklusive särskild löneskatt minskar enligt prognosen med cirka 2 mnkr till 4 mnkr 
år 2025.  
 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen (KAP-KL, AKAP-KL) som förvaltas av KPA Pension 
beräknas enligt prognosen öka med 11 mnkr till 76 mnkr, inklusive löneskatt, fram till 2025. 
Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) ökar enligt prognosen med 10 mnkr till 30 
mnkr år 2025. 
 
Ökningarna förklaras bland annat av ökad lönesumma. Lönesatsningar de senaste åren, 
bland annat inom utbildningsförvaltningen, har inneburit att fler anställda kommit över den 
så kallade brytpunkten vilket påverkar beräkningarna och prognoserna. Även framtida 
inflation samt inkomstbasbelopp som påverkar pensionsunderlaget beaktas i prognosen. 
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Skatteintäkter och statsbidrag 
 

Kommun 
Kommunal 

skattesats år 
2020 

Plats i 
förhållande till 

övriga 290 
kommuner 

Kommunal 
skattesats år 

2019* 

Karlskrona 21,65% 121 21,65% 
Ronneby 21,91% 152 21,91% 
Karlshamn 21,76% 134 21,76% 
Olofström 21,71% 129 21,71% 
Sölvesborg 21,82% 142 21,82% 
Genomsnitt Blekinge  21,77%   21,77% 
Genomsnitt mindre 
stad/tätort 
(Kommungruppen som 
Karlshamn tillhör 

22,06%   22,01% 

Genomsnitt liknande 
kommuner (2019) 21,52%   21,52% 

 
    

* Skatteväxling kollektiv-
trafik mellan Kommuner 
och Regionen 2019 

    
Statsbidrag 
Kommunen har erhållit tillkommande statsbidrag med totalt +60,9 mnkr varav +42,4 mnkr är 
coronarelaterat. Det är viktigt att inte se dessa statsbidrag som ”nya friska pengar” utan att 
fortsätta det påbörjade arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten till en nivå 
som innebär balans mellan kostnader och intäkter samt en god ekonomisk hushållning. 
 

mnkr  

2020  
inkl  

Covid-19 

2020  
exkl  

Covid-19 

Skatteintäkter  1 484 1 484 

Generella statsbidrag exkl Covid-19 485 485 

Generella statsbidrag Covid-19 42  - 

Mellankommunal kostnadsutjämning 2 2 

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 2 013 1 971 

   
Resultat 4 -38 

 
Skatteunderlagsutveckling 
Största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete och den arbetsföra delen av 
befolkningen ökar betydligt långsammare. Den kommunala skatteunderlagstillväxten 
dämpas 2020 till följd av kraftig minskning av antalet arbetade timmar även om 
utbetalningen av permitteringslön varit omfattande. 2021 beräknas lönesumman öka 
snabbare men skatteunderlagstillväxten väntas ändå bli måttlig för att 2022-2023 överstiga 
genomsnittet för de båda senaste konjunkturcyklerna .  
 
Kommunalskatten höjdes från och med 2021 med 0,57 öre till 22,33 öre. Skattehöjningen 
beräknas ge cirka 40 miljoner kronor i ökade intäkter per år 2021-2023. I budget 2021 samt 
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flerårsplan 2022-2023 finns inga signaler om ytterligare planerade skattehöjningar i 
kommunen. 
 
Enligt SKR:s prognos i oktober 2020 som utgör grund för kommunens budget 2021 samt 
flerårsplan 2022-2023 ökar skatter och bidrag med 35 mnkr 2021 respektive 42 mnkr för 
åren 2022-2023.  
 
De krisåtgärder som vidtagits, beskattningsbara sociala ersättningar, i form av bland annat 
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar för att mildra de ekonomiska effekterna av 
pandemin, bidrar till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 
 
Skatteunderlagsutvecklingen är dock mycket svag och de extra statsbidrag som aviserats 
behövs till stor del för att kompensera det sjunkande skatteunderlaget.  
 
 
mnkr  2021 2022 2023 

Skatter och bidrag enligt budget för 2021 och flerårsplan 
för 2022 och 2023 beslutad av KF 201123 § 142 2 033 2 081 2 126 

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

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos februari 2021 2 108 2 164 2 210 

Skillnad 35 42 42 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten  
 
I juni 2020 tog kommunfullmäktige beslut om Policy för styrning och kvalitetsutveckling i 
Karlshamns kommun. 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 grundprinciper 
som styrningen utgår ifrån. Syftet är att skapa processer som bidrar till kvalitet och 
effektivitet. 
 
Styrprocess för kvalitetsutveckling 
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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.  
 
Den kommunala verksamheten styrs såväl av statliga som kommunala styrdokument.  
Ytterst ansvarig för styrning och ledning är den politiska organisationen i Karlshamns 
Kommun, detta genom beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige beslutar om bland annat vision, kommunprogram, mål, budget, 
prioriteringar och ambitionsnivåer för kommunen samt om reglementen för nämnder. För 
bolagen beslutar fullmäktige om bolagsordning och ägardirektiv. 

 
 
Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om en 
vision 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.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om fem inriktningsmål för mandatperioden: 

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

 
Nämnder och bolag har uppdrag att besluta om nämndsmål och lämpliga uppföljnings- och 
resultatanalysmetoder. 
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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. 
 
Mål- och budgetdokumentet konkretiserar kommunprogrammet och innehåller mål och 
budget för det kommande året och planer för ytterligare år.  
 
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. 
 
Genomförandet bärs av organisationens medarbetare. 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.  
 
Uppföljning och intern kontroll 
Kommunfullmäktige följer upp resultat (mål, verksamhet och budget) tre gånger per år, 
tertial 1, tertial 2 (delårsrapport) och i årsredovisningen. Därutöver lämnar nämnder och 
bolag ekonomiuppföljning till Kommunstyrelsen efter februari och efter oktober.  
 
Nämnder, bolag och verksamheter har ansvar för att följa upp sin verksamhet utifrån 
fastställd verksamhetsplanering. 
 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunstyrelsen resultatdialoger tre gånger 
per år (tertial och helår) med nämnder och bolag. Dessutom genomförs budgetdialoger 
varje år med nämnder och bolag inför uppstart av budgetprocessen. 
 
Varje nämnd fastställer årligen en internkontrollplan i samband med beslut om 
verksamhetsplan. Även bolagen arbetar med sin interna kontroll. Uppföljning av den interna 
kontrollen sker i resultatrapporter i samband med delårsrapport (augusti) och årsbokslut.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
Bedömning av resultat och måluppfyllelse av Kommun-
fullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktige beslutade 2018 om Kommunprogram med inriktningsmål för 
mandatperioden 2019-2022.  
 
En redovisning av måluppfyllelse och resultat för Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
återfinns här kompletterat med kommunens resultat i KKiK, Kommunens Kvalitet i korthet.  
KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar ca 260 
kommuner. För mer information se även ”Bilaga, Kommunens Kvalitet i Korthet” som är 
kompletterat med kommentarer samt jämförande diagram med övriga deltagande 
kommuner. 
 
Observera att resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. En del av 
måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är redovisade eller inte är klara för 
2020. Det är det senaste resultatet som används i årets redovisning. 

Färgmarkeringarna i tabellerna har följande betydelse: 

De 25 procent kommuner med bäst resultat 
De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 
De 25 procent kommuner med minst fördelaktigt resultat 
En del av måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är redovisade eller inte 
är klara för 2020. 

 
Trots Corona-pandemi har alla nämnder och bolag arbetat aktivt för att nå en bra 
måluppfyllelse. För att göra bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts 
används respektive nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Resultatet av 
årets måluppföljning visar på ett varierande resultat men med en förhållandevis god 
måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte fullt ut uppnår en god 
ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller 
kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.  
 
I kommande avsnitt görs en bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på 
nämnds- och bolagsnivå, se även respektive nämnds och bolags redovisning i ”bilaga till 
årsredovisning, nämnders och bolags resultatrapporter”. 
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Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens 
samhälle 
 
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. Även om 
måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.  
 
Kommunledning 
Verksamhetsområdena har ett genomgående hållbarhetsfokus som bidrar till ökad 
kommunövergripande måluppfyllelse. 
I maj startade samordnad varudistribution inom kommunens verksamheter med förväntade 
resultat kommande år. 
Betydande miljöinsatser har genomförts i form av sanering i Vägga- och Möllebackens 
förskoleområde som bidragit till bättre livsmiljö. 
Kommunala Miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) är inrättat och förutom politiker och 
tjänstepersoner ingår även personer från högskolan och från det privata näringslivet. 
Arbetet med att HBTQ-certifiera medarbetare löper enligt plan. 
 
Arbete och Välfärd 
Nämnden har fokuserat på barn och ungdomars psykiska hälsa samt på att minska på 
barnfattigdomen. Ungdomars psykiska hälsa mäts i Drogvaneundersökningen som bland 
annat speglar barn och ungdomars psykiska hälsa. Den senaste undersökning visar att den 
psykiska hälsan i målgruppen har förbättrats något. Det krävs ett utökat samarbete internt i 
kommunen och med externa aktörer för att finna åtgärder som resulterar i förbättrad 
psykisk hälsa. Åtgärden för att minska barnfattigdomen pågår och processen från bidrag till 
egen försörjning skall förbättras så att föräldrar snabbare hamnar i egen försörjning.  
 
Samhällsbyggnad 
Prioriterade insatser görs som främjar cykling såsom belysning av cykelbanor och faciliteter 
för cyklister. För ökad folkhälsa har tillgänglighetsanpassning skett vid bad- och grillplatser, 
en tillgängligare fritidsbibbla har skapats med ett utökat sortiment och utökade öppettider 
och fler utegym har anlagts och används flitigt. Samarbetsprojekt med föreningslivet har 
genomförts. Ett sådant exempel är Hitta ut som i år dubblerade antal rörelsetimmar och har 
nu över 120 000 rörelsetimmar.  
 
Utbildning 
Resultaten i kommunens levnadsvaneenkät visar på en viss minskning av andel elever som 
mår psykiskt dåligt ofta eller alltid, framför allt i gymnasieskolan. Vägga Gymnasieskola har 
arbetat för att minska stress och dåligt mående hos eleverna, bland annat genom 
planeringskalendrar för prov, inlämningsuppgifter mm, studieverkstad och studiecoacher. 
Resultaten i levnadsvaneundersökningen korrelerar emellertid inte fullt ut med resultaten av 
skolornas elevhälsosamtal, där andelen elever med skolrelaterad stress och psykisk ohälsa 
är oförändrad jämfört med föregående år. Resultaten från de båda mätningar utgör viktiga 
underlag för analys för att nyansera bilden av stress och psykisk ohälsa bland unga. 
 
Ett arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i 
Karlshamn. 
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Arbetet i grundskolan fortgår med att utveckla lärmiljöer som möjliggör mer individanpassad 
undervisning vilket kan vara i mindre gruppsammanhang med förhoppning om öka 
skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. 
 
Arbetet fortsätter med att genomföra omfattande effektiviseringar i alla verksamheter. 
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). 
 
Bolagen 
Hamnen arbetar aktivt med miljöarbetet och utvecklar det hela tiden framåt. Varor som 
kommer på tåg och skeppas ut på båt är ett miljömässigt bra sätt att transportera varor på. 
 
KABO arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågan ur dess samtliga perspektiv. Första 
hållbarhetsrapporten togs fram för 2019 och under 2020 har arbetet påbörjats med att 
tydligare koppla företagets mål mot Agenda 2030. 
 
På grund av Corona har KABO inte kunnat arbeta aktivt med boinflytande under 2020 men 
har länge velat göra en större satsning på unga hyresgäster, då det ger ett stort värde i att 
skapa relation till barn och unga i tidig ålder. Day Camp – ett dagläger för barn 10-15 år har 
arrangerats under två veckor. Det hölls olika utomhusaktiviteter som exempelvis bad, 
paddling, sport och lek men också samarbetsövningar och tid att prata om hur man är en 
bra kompis och medmänniska. Det bästa resultatet var att barnen själva vittnade om bättre 
självförtroende, nya vänner från andra bostadsområden och att det varit så roligt att vara 
med.  
 
KEAB arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband. 
 
Kommunens resultat i KKiK 2020 2017 2018 2019 2020 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel % 

26 17 24  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 42 45 38  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel % 35 48 35  
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Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 
hela livet 
 
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. Även om 
måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.  
 
Kommunledning 
Kommunstyrelsens verksamheter utgör till stor del nödvändiga stödprocesser för de mer 
specialiserade verksamheter som mer direkt verkar för kunskapsutveckling.  
Musikskolan har ett tätt samarbete med musiklivet lokalt vilket skapar förutsättningar för ett 
livslång musicerande och lärande. 
 
Utbildning 
Grundskolan i Karlshamns kommun har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling 
och andelen med behörighet till gymnasieskolans nationella program stiger 2020 för tredje 
året i rad. Behörigheten och meritvärdena har ökat hos både pojkar och flickor.  
 
Resultatanalyser visar att betygsresultaten pekar försiktigt uppåt i flera ämnen, bland annat 
svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års satsningar på språkutveckling och Läs- 
och skrivutveckling. Organisationen har ännu inte nått resultat i nivå med rikssnittet i 
årskurs 9, vilket är en rimlig ambitionsnivå. Resultatet för åk 6 är något högre än rikssnittet.  
 
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 genomfört en granskning av måluppfyllelsen inom grundskolan och 
granskningen har genomförts på ledningsnivå och på kommunens tre högstadieskolor.  
Revisionens slutsatser och rekommendationer utgör underlag i utbildningsnämndens 
systematiska kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder redovisas i verksamhetsplan för 2021. 
 
Alla verksamheter arbetar 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 och flera andra grundskolor har börjat implementera samma koncept. 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. 
 
Yrkesvux och samarbetet inom Gränslöst levererar resultat som är värda att 
uppmärksammas. 
 
Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och 
jämförbara kommuner och en hög andel av inskrivna barn i kommunala förskolor. 

 
Bolagen 
KABO har, genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar, ferieplatser genom kommunen, 
praktik och anställning ”projekt mervärde” samt tagit emot lärlingar uppnått målet med 
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socialt ansvar för ungdomar. Detta har även bidragit till att främja utbildning och minska 
arbetslöshet. 
Kreativum bidrar till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och 
breddad rekrytering av arbetskraft. Uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap 
inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet leder till 
fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
 
Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt 
vetenskapliga kapital, bland annat genom föreläsningar och annan programverksamhet för 
allmänheten där t ex aktuell forskning presenteras. En viktig del av utbudet är fritidskurser 
och lovaktiviteter för barn och unga samt aktivt arbete med integration. 
 
Kommunens resultat i KKiK 2020 2017 2018 2019 2020 

Personaltäthet, Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal 5,1 5,1 4,9  

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 140 260 148 297 150 581  

Elever i årskurs 3 som deltagit alla delprov, som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor andel % 

67 66 75 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik, 
andel % 87,4 % 91 % 91,6 92,9 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel % 67,9 % 71,8 % 75,0 76,3 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel % 72,2 75,2 77,7 79,1 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som 
helhet, positiva svar, andel % -- 72,8   

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och 
hälsa, kommunala skolor, andel % 86,0 88,2 86,2 88,7 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 101 247 109 052 106 703  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, andel % 74,2 72,2 74,1 74,1 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 77,2 75,5 75,5 76,2 

Gymnasielever med ogiltig frånvaro, kommunala 
skolor, andel % (mäts per läsår) 6,1 5,5 6,4  

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 347 142 925 135 013  
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Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling 
och entreprenörskap 
 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. Arbetet med hållbar utveckling 
har tagit fart och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. 
 
Kommunledning 
Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet.  
Utveckling pågår av näringslivslotsen och att utveckla samarbetet med övriga kommunala 
verksamheter där lotsen är ett viktigt verktyg.  
 
Digitalisering av bygglov har inneburit att en smidigare väg in har skapats vilket uppskattas 
av företag. 
 
Kulturnatten 2020 genomfördes digitalt tillsammans med Region Blekinge och lokala 
kulturföreningar/kulturaktörer. Musikskolan bidrar till en fortsatt kompetensförsörjning och 
utveckling av Karlshamns musikliv. 
 
Markförvärv och planläggning av Janneberg och Strömma, planprogram för Janneberg och 
Duveryd samt detaljplaner för Strömma, Väster Port, kvarteret Åsikten, Hällaryds skola m fl 
pågår vilket skapar förutsättningar för att möta behoven av företagsetablering och bostäder. 
 
Från och med 2019 mäts insamlat hushållsavfall, kg/person. Den sjunkande trenden som 
syntes för Karlshamn 2017 och 2018 har brutits för 2019. 

Andel miljöbilar och andel ekologiska livsmedel visar på ett bra resultat 

 
Arbete och Välfärd 
Målet att minska antalet hushåll som får försörjningsstöd under 2020 har uppnåtts. 
 
Utbildning 
Systematiskt arbete pågår med att föra fram barn och elevers perspektiv i verksamheterna, 
i synnerhet för barn och elever i svårigheter.  
 
Bolagen  
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme, dels 
genom att ersätta reservproduktion baserad på fossila bränslen till främst bio-olja och dels 
genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell.  
 
Hamnen 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 år 2019. Nya effektivare maskiner som drivs av el mm. Utbyte av 
tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt. 
 
KAFAB har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt Emigranten och på så 
sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion. Bolagets fordonsflotta är fossilfri. 
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För att utveckla och bibehålla en god standard i bolagets fastigheter fortsätter KABO att 
arbeta i kapp eftersatt underhåll. Under 2018-2026 innebär det egenfinansiering av 
investeringar på 230 mkr. KABO har påbörjat fiberutbyggnad under året men inte i den takt 
som önskat. Arbetet fortgår under 2021-2022. Inga nya lägenheter har tillförts i beståndet 
under året.  
 
Kreativum ska verka för att öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla sina målgrupper. 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.  
 
Kommunens resultat i KKiK 2020 2017 2018 2019 2020 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 555 520 568  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % 53,0 53,4 54,6 53,0 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 32 33 34  

 
 
Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet 
 
Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 
 
Kommunledning 
Bibliotek & kultur och Musikskolan har utvecklat nya digitala arenor för att nå fler och kunna 
erbjuda ökad tillgänglighet. 
 
Arbete och Välfärd 
Nämnden erbjuder generellt insatser av hög kvalitét. Det finns dock många 
förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten betydligt.  
 
De satsningar som gjorts inom öppenvården barn och familj och inom missbrukarvården 
bedöms ur ett längre perspektiv ge ett positivt resultat, både ekonomiskt och verksamhets-
mässigt. 
 
Det syns en viss ökning av de som blir återaktualiseras inom ett år när det gäller 
försörjningsstöd. Förklaringen till den negativa trenden kopplas till det tuffa läget på 
arbetsmarknaden i Karlshamn där arbetslösheten är hög och många av de som söker 
försörjningsstöd konkurrerar om samma jobb och har svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden med långsiktig stabilitet. Väntetiden har ökat något vid nybesök för att få 
beslut, detta kan härledas till det stora antalet hushåll som söker försörjningsstöd som gör 
att tiden ökar under 2020. 

Nämnden har tagit beslut om en omstrukturering av gruppboendena inom LSS och på sikt 
skall alla gruppbostäder med fyra lägenheter ersättas med gruppbostäder med sex till sju 
lägenheter. Syftet med omstruktureringen är att både öka kvalitén och kostnads-
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effektiviteten. Under året har gruppbostaden på Sämjevägen åter öppnat på grund av ökad 
kö till gruppbostäder men några nya gruppbostäder har inte tillskapats under år 2020. 
 
Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, servicelägenhet, 
gruppbostäder och daglig verksamhet är bra. Även tidigare mätningar visar på ett bra eller 
mycket bra resultat. Det innebär att personer som bor i dessa boendeformer är nöjda med 
insatserna och att de upplever en trygghet med sin personal och livssituation. 

 
Omsorg 
Både det systematiska kvalitetsledningssystemet och arbetet med att förbättra 
brukarnöjdheten utifrån resultatet i fjolårets brukarundersökning har under året fått 
prioriterats ner till följd av Covid-19. Stor vikt har lagts vid utbildning och uppföljning av 
arbetet med basala hygienrutiner i syfte att minimera risken för smittspridning. Trots krisen 
bedriver verksamheten i det stora hela en trygg och säker vård för brukare och patienter 
inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. Personal från samhälls-
byggnadsförvaltningen har under året bistått omsorgsförvaltningen för icke vårdnära 
tjänster.  
 
Arbetet med att hålla en god kontinuitet i ordinärt boende har etablerats väl i hela 
verksamheten men de fortsatt höga sjuktalen försvårar att hålla en god kontinuitet.  
 
Nationella brukarenkäten visar en försämring av andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst jämfört med föregående år. Pandemin har utmanat verksamheten 
och det har förekommit en hel del ändringar av insatser som en följd av mycket höga sjuktal 
under långa perioder.  
 
Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende ligger kvar på 
samma nivå som 2019. Trygg hemgång används för att säkerställa trygga hemgångar efter 
vistelse på sjukhuset vilket bidrar till att man kan och vågar stanna hemma längre.  
 
Budgetutmaningar har påverkat resultatet av den nationella brukarundersökningen inom 
särskilt boende som ligger lågt inom flera områden både i jämförelse med riket och med 
länet. Inför 2020 valdes fokusområden som syftade till att öka inflytande och delaktighet. 
Pandemins inträde under 2020 ställde helt nya krav på verksamheten och flera delar av 
pågående arbete fick parkeras medan andra förutsättningar fick arbetas fram. Sjukfrånvaro 
har varit en stor utmaning då den i perioder varit mycket hög. Undersökningens resultat ska 
bearbetas och nya fokusområden arbetas fram som syftar till att uppnå förbättring och 
högre kvalitet.   
 
Samhällsbyggnad 
Under pandemin har fokus varit att stödja föreningar i de konsekvenser som har uppstått i 
och med Covid-19. För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika 
naturområden har det gjorts insatser i våra parker och strövområden, både vad gäller 
renhållning och ökad tillgänglighet. 
 
Den pågående pandemin har inneburit att verksamheten fått hitta nya sätt att bedriva 
verksamhet som fortsatt möjliggör en meningsfull fritid för kommunens unga. Fokus har mer 
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hamnat på uppsökande verksamhet där ungdomar samlas än att samlas i olika lokaler. 
Verksamheten bedöms ha bidragit till att ungdomar kunnat ha en meningsfull fritid trots 
pandemin. 
 
Idrottsanläggningar har haft öppet under gällande restriktioner vilket gett invånarna och 
föreningarna möjlighet till fysisk aktivitet. 
 
Karlshamn blev utnämnd till årets idrottskommun i Blekinge 2019. I maj 2020 fick vi den 
bästa placeringen någonsin i rankingen av Sveriges friluftskommuner, vi är tolva. 
Satsningarna på spontanidrottsplatser, utegym och friluftsliv är till fördel i Coronatider. 
 
Utbildning 
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. Detta är väsentligt för att elever med 
särskilda behov ska ha goda förutsättningar att få rätt stöd vid byte av skolform. 
 
I gymnasieskolan har ”elevcoacher” tillsatts för att det ska finnas vuxennärvaro som borgar 
för ökad trygghet. Samverkan kring drogförebyggande åtgärder med polisen och påbörjad 
process för att kunna ha id-kort (då det är stort flöde och många som rör sig i det stora 
lokalutrymme som är gymnasieskola/vuxenutbildning) är exempel på åtgärder.  
 
Bolagen 
Hamnen bygger ut säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och krav som gäller 
och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta.  
 
KABO erbjuder hyresgästerna olika typer av aktiviteter för att skapa trygghet och 
livskvalitet. Trots Covid-19 och dess restriktioner har KABO lyckats ställa om de bosociala 
verksamheterna och satsat på att sprida lite glädje och omtanke genom en rad olika 
aktiviteter. Resultatet i Nöjd Kundindex-mätning är stabilt, hyresgästerna är nöjda eller 
mycket nöjda trots restriktionerna. Genom att samverka med fältgrupper, förbättra 
belysning i områden, trygghetsvandra försöker KABO skapa trygga boendemiljöer. 
 
KAFAB:s fastighetsbestånd skapar livskvalitet på olika sätt. Halda utvecklingscenter i 
Svängsta, den gamla Facitfabriken, som är fylld med moderna företag och utgör en mycket 
viktig miljö för Svängstaborna och de som arbetar i denna miljö. Bebyggelsen på Östra 
Piren har ett centralt och havsnära läge och är en kreativ miljö för Blekinge Tekniska 
Högskola och alla företag med anknytning till deras verksamhetsområden.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 
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Kommunens resultat i KKiK 2020 2017 2018 2019 2020 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel % 

80 78 78 70 

Väntetid i antal dagar från ansökanvid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 15 11 23 28 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 3 479 4 459 4329  

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 
inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, 
medelvärde (egen mätning) 

 68   

Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren trivs 
alltid hemma   -- 73 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren 
får bestämma om saker som är viktiga, andel % -- -- -- 81 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) 
minus ersättning från FK enligt SFB, kr/inv 8 470 8 448 8 324  

Väntetid  i antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

-- 38 60 57 

Personalkontinuitet, antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 15 15 15 17 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 
% av maxpoäng   32 36 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- 
helhetssyn, andel % 87 80 80 80 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 90 92 93 89 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 234 210 252 804 237 814  

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 109,4 100,0 88,9  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 33 31 31  

Elevplatser i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel 
%  12 12  
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
 
Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god 
väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi. När det gäller både 
sjuktal och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas 
vara på god väg mot god eller god. En positiv effekt av Covid-19 är att organisationen hittat 
mer effektiva arbetssätt och att samarbete och flexibilitet har ökat. 
 
Samtliga verksamheter 
Den ekonomiska situationen har under ett flertal år varit ansträngd och för 2020 redovisas 
ett positivt resultat med 4 mnkr (-7 mnkr). Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS 
under året haft återkommande resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och 
besparingar. Verksamheternas arbete för att dämpa kostnadsutvecklingen har gett positiva 
resultat. 
 
Sjukfrånvaron har ökat igen under 2020 i förhållande till 2019 då det syntes ett trendbrott 
mot tidigare år. Anledningen kan till största delen härledas till Covid-19 då medarbetare har 
anmält sig sjuka vid minsta symtom i syfte att förhindra smittspridning. Det märks även att 
antalet timanställda ökat, vilket sannolikt beror på Covid-19. 
Framtida utmaningar ses när det gäller personalförsörjning. Det handlar om att kunna 
rekrytera ledare, medarbetare samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö, 
attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter.  
 
För personalgrupperna ses även positiv utveckling, sysselsättningsgraden och antalet 
heltidsanställningar ökar och personalomsättningen inom flera nyckelgrupper sjunker. 
 
Samtliga chefer och fackliga ombud som arbetar med rehabilitering har erbjudits 
rehabiliteringsutbildning under 2020. Digitalt rehabstöd är klart och har implementerats i 
verksamheten under hösten i samband rehabiliteringsutbildningen vilket ska underlätta 
framtida rehabiliteringsarbete. 
 
Kriskommunikationsarbetet har utvecklats och testats i skarpt läge under större delen av 
året. 
 
Kommunledning 
Planerade digitala HR-tjänster är klara och roboten Sven är till viss del igång 
Ett sextiotal e-tjänster har utvecklats under året. 
Servicemätningen används främst för att förbättra och utveckla kommunens tillgänglighet, 
service och bemötande via e-post och telefoni. Årets resultat gällande svar på e-post och 
via telefon visar på god förbättring och utveckling. 

 
Arbete och Välfärd 
Med tanke på nämndens ekonomiska resultat de senaste åren ligger fokus på ökad 
kostnadseffektivitet i alla verksamheter.  
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Samhällsbyggnad 
Införandet av nya arbetssätt i samband med digitalisering av bygglovsprocessen kommer, 
på sikt, att innebära allt snabbare, mera kvalitativ handläggning och bättre service som 
gynnar både kommuninvånare och företag verksamma i kommunen. 
 
Utbildning 
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Corona jämte ett ständigt pågående 
riskanalysarbete och beslut kopplat till detta, har gjort situationen under året mycket speciell 
för både chefer och medarbetare. Ett antal byten av chefer i hela organisationen under året 
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. 
 
Kommunens resultat i KKiK 2020 2017 2018 2019 2020 

Andel som får svar på e-post inom en dag, % 85 78 83 98 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, % 50 60 51 70 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel 
av maxpoäng, % 80 81 90 84 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %   61 70 

Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, antal dagar 

 35 36  
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God ekonomisk hushållning, finansiella mål 
 
Kommunkoncernen  
 
Finansiellt mål 
Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent över en femårsperiod.  
 
Bedömning 
Bedömningen är att målet uppnås då soliditeten uppgår till 27 procent. Soliditeten för enbart 
år 2020 uppgår till 24 procent. 
 
Kommunen 
 
Finansiellt mål 
Soliditeten ska uppgå till minst 60% i genomsnitt över en femårsperiod, exklusive de 
pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna. 
Resultatnivån ska uppgå till lägst 1% av summan av skatte- och bidragsintäkter över en 
femårsperiod, enligt de fastställda målen. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att kommunen klarar soliditetsmålet då detta mått uppgår till 64 procent. 
Det beror dock enbart på tidigare års ekonomiska resultat som varit positivare än de 
senaste två åren.  
 
Summan av skatte- och bidragsintäkter över en femårsperiod uppgår till -0,7 vilket innebär 
att målet ej uppnås.  
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella ekonomiska mål 
inte uppnås med tillfredställande resultat. Med hänsyn till beslutad investeringsnivå hade 
överskottsmålet behövt vara 3-4 % för att behålla soliditeten på samma nivå.   
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 
Resultatutveckling och analys 
 
Kommunkoncernen  
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på +39 mnkr (+42 mnkr) efter finansiella poster för 
verksamhetsåret 2020 vilket är 3 mnkr sämre än föregående år.  
 
Kommunen visar ett resultat på +4 mnkr (-7 mnkr). Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 
visar ett resultat efter finansiella poster på 45 mnkr (67 mnkr) och efter skatt 34 mnkr (52 
mnkr). VMAB visar ett resultat efter finansiella poster med - 1 mnkr varav 50 % är inkluderat 
i koncernen. 

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2020 2019 
      

Stadsvapnet i Karlshamn AB (Koncern) 44,9 67,4 
   Karlshamn Energi AB (koncernen) 5,9 13,0 

   Karlshamnsbostäder AB 38,6 36,4 

   Karlshamns Hamn AB (koncernen) 12,7 44,2 

   Karlshamnsfastigheter AB -3,5 -7,0 

   Kreativum i Blekinge AB -2,9 -11,2 

   Stadsvapnet i Karlshamn AB (mb) * -5,7 -7,8 

   Koncernjusteringar -0,2 -0,2 

Västblekinge Miljö AB (ägarandel 50 %) 1,0 -5,5 
       *exklusive effekt av värdeöverföringar inom koncernen i bokslutet 
           

Samtliga bolag i koncernen Stadsvapnet, med undantag för Kreativum i Blekinge AB och 
Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat.  
 
Omsättningen har minskat i koncernen Stadsvapnet med 138 mnkr sedan föregående år, 
då ökningen var 153 mnkr sedan året innan. Omsättningen och även resultatet 2019 var 
ovanligt högt vilket främst var hänförlig till Karlshamns Hamn och gasrörsprojektet som 
avslutades 2019. Omsättningen och resultatet i Hamnen har återgått till en mer normalnivå 
2020.  

 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge, Cura och Miljöförbundet Blekinge Väst  har inte 
konsoliderats i den sammanställda redovisningen.   

Årets resultat (mnkr) 2020 2019 
      

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 0,7 2,7 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 4,2 0,3 
Miljöförbundet Blekinge Väst 1,2 1,6 
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Kommunen  
Kommunens resultat uppgår till +4 mnkr. 2020 års resultat utgör 0,2 procent av erhållna 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel som 
verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
Mellan 2019 och 2020 har verksamhetens nettokostnader ökat med 3,5 procent. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,0 procent under samma period. 
 
Verksamheternas intäkter har minskat med 24 mnkr jämfört med 2019.  
 
Försäljningsintäkterna har minskat med 6 mnkr då Sternölaboratorier inte längre tillhör 
kommunens verksamhet och Östersjöfestivalen ställdes in på grund av pandemin. 
Måltidsverksamhetens och Väggabadets intäkter har även påverkats under året. 

 
Bidragen har minskat med 11 mnkr trots att kommunen erhållit 36 mnkr i ersättning med 
anledning av Covid-19. Detta beror främst på minskning av statsbidrag från 
Migrationsverket -25 mnkr och Arbetsförmedlingen -21 mnkr. Skolan har fått ökade bidrag 
på 7 mnkr från Skolverket.  
 
Kommunen intäktsförde medel till ökat bostadsbyggande 2017-2018 +6,8 mnkr samt fick 
ersättning för hantering av förorenad mark på Sternö Marina +4,7 mnkr under 2019.   
 
Verksamheternas kostnader har ökat med 32 mnkr jämfört med 2019.  

 
Personalkostnaderna har endast ökat med 5 mnkr trots årets löneökningar, PO-höjning och 
ökade sjuklönekostnader. Den arbetade tiden har minskat väsentligt i jämförelse med 2019. 
Anställda inom Sternölaboratoriet tillhör dessutom inte längre kommunens verksamhet. 
 
Lämnade bidrag har ökat med 10 mnkr och 5 mnkr avser medfinansiering av Kreativum 
enligt beslut i KF § 56. Bidragen för ekonomiskt bistånd har även ökat.  
 
Kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat med 6 mnkr vad gäller bidrag till fristående 
verksamheter och interkommunala ersättningar inom utbildningsverksamheten. 
 
Ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt personlig skyddsutrustning på 8 mnkr med 
anledning av pandemin. 
 
Fastighets- och entreprenadkostnader har ökat med 5 mnkr och avser rivning av Mörrums 
skola, utomhusbassängen på Väggabadet samt torgpaviljongen. Kostnader för att få 
paviljonger på plats i samband med byggnation av ny F6 skola i Mörrum har även tillkommit 
under 2020.  
 
Kostnaderna för Östersjöfestivalen är dock lägre på grund av inställda evenemang och 
transport- och resekostnaderna har minskat. 
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I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall 
för åren 2020 och 2019 samt budgetavvikelsen för 2020. I intäkter och kostnader ingår 
även interna poster. 
 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +6 mnkr, 
vilket fördelar sig med -50 mnkr för nämnderna och +56 mnkr för finansförvaltningen.  
Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport samt i 
följande analys av ekonomiskt resultat.  
 
Nedan redovisas även verksamheternas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall för 
åren 2020 och 2019 samt budgetavvikelsen för 2020. 
 

 

Driftredovisning
Netto

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Nämnder 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020

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

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

Valnämnd 0 0 1 0 0 -2 0 0 0 0

Kommunrevision 0 0 0 -2 -2 -1 -1 0 0 0

Kommunstyrelse 362 364 366 -563 -562 -542 -201 -2 -1 -2

Utbildningsnämnd 155 129 149 -941 -910 -945 -786 26 -31 -5

Kulturnämnd 4 3 3 -37 -36 -28 -33 2 -1 1

Teknik- och fritidsnämnd 54 57 76 -148 -153 -160 -94 -3 5 2

Byggnadsnämnd 13 10 11 -19 -16 -17 -7 3 -3 0

Omsorgsnämnd 84 66 70 -535 -521 -529 -451 18 -13 5

Nämnd för Arbete och Välfärd 85 72 126 -517 -451 -509 -432 13 -66 -52

Summa nämnder 757 700 801 -2 766 -2 658 -2 737 -2 008 57 -107 -50

Finansförvaltning
Pensioner mm 14 0 0 -35 -42 -44 -21 14 7 21

Kalkylerade kapitalkostnader 19 19 19 0 -5 0 19 0 5 5

Skatter, generella statsbidrag 2 038 2 024 1985 -25 -25 -50 2 013 15 0 15

Finansiella intäkter 15 12 13 0 0 0 15 3 0 3

Finansiella kostnader 0 0 0 -5 -6 -5 -5 0 1 1

Jämförelsestörande poster 6 0 14 -15 0 -4 -9 6 -15 -9

Anslag till förfogande 0 0 0 0 -20 1 0 0 20 20

Summa finansförvaltning 2 092 2 055 2 030 -80 -99 -101 2 012 37 19 56

TOTALT 2 849 2 755 2 831 -2 845 -2 757 -2 838 4 94 -88 6

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser

Netto

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Verksamheter 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020

Politisk verksamhet 5 3 3 -46 -49 -46 -41 2 4 6

Infrastruktur, skydd mm 48 48 56 -163 -161 -161 -115 0 -2 -2

Fritid och kultur 25 27 30 -107 -112 -115 -83 -2 5 2

Pedagogisk verksamhet 155 129 146 -949 -919 -935 -794 26 -30 -3

Vård och omsorg 114 89 103 -976 -905 -934 -862 25 -71 -46

Särskilt riktade insatser 55 49 93 -76 -67 -103 -21 6 -8 -2

Gemensamma verksamheter 354 353 361 -442 -436 -433 -88 1 -5 -5

Affärsverksamhet 2 3 8 -7 -7 -9 -5 0 0 0

Summa verksamheter 757 700 801 -2 766 -2 658 -2 737 -2 008 57 -107 -50

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser

54



 

 48 

Kommunen har fått 36,3 mnkr i ersättningar som kan kopplas till Covid-19 2020. 
 
Ersättningar Covid-19 
mnkr  Nämnder Finans Totalt 

Bidrag merkostnader  15   15 

Bidrag sjuklönekostnader* 9 11 20 

Nedsättning sociala avgifter  1 1 

Summa 24 12 36 
*Överskjutande del av sjuklönekostnader är fördelade till nämnder    

 
 

Nämnder, -50 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 
Kommunfullmäktige +1,4 mnkr Överskottet beror på att kommunfullmäktige, till 

följd av pandemin, under en längre tid tjänstgjort 
med halverat antal ledamöter. 
Medborgarceremonin har genomförts digitalt 
istället för fysiskt. Hedersgåvan för personal 
med 25 år i kommunens tjänst har genomförts 
på annat sätt än tidigare. Helårsprognosen per 
31 augusti uppgick till +1,1 mnkr. 

Överförmyndarnämnd 
 
 

+0,7 mnkr System för en tidseffektiv granskning för 
kommunens tjänstepersoner och säker digital 
redovisningshantering för ställföreträdare att 
hantera alla sina uppdrag i har anskaffats.  

En 30 procentig resurs utöver ordinarie personal 
för granskning av årsräkningar har anlitats.  

Besparing på utbildningsinsatser då fysiska 
möten ej kunnat genomföras. 

Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till + 
0,9 mnkr. 

Kommunrevision 
 

+/- 0 mnkr Kommunens ansträngda ekonomi har påverkat 
de granskningar kommunrevisionen genomfört. 
Fokus har varit på resultat och beslutsunderlag 
gällande investeringar samt besparingsåtgärder. 
Resurser att granska de kvalitativa aspekterna i 
tänkt omfattning har därför inte funnits. 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 
mnkr. 

Kommunstyrelse 
 

-2,4 mnkr Den politiska verksamheten har överskott då 
anslag till förfogande inte förbrukats samt färre 
sammanträden och sammanträden på distans 
till följd av Covid-19. Överskott på 
måltidsverksamheten till följd av stängda 
matsalar på gymnasieskolan samt tre 
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äldreomsorgsrestauranger. Östersjöfestivalen 
har ej genomförts under året, minskad 
bemanning på Turism- och servicecenter, lägre 
lokalkostnader efter stängning av Turistbyrån. 
Negativ avvikelse på handläggning och tillsyn 
samt högre kostnader för IT-licenser och 
kommungemensamma systemkostnader. 
Sanering av Möllebackens förskola, beslut om 
fortsatt ägande av Kreativum med ett årligt 
kommunalt driftsbidrag som ej varit budgeterat. 
Rivning av Väggabadet samtidigt som intäkter 
uteblivit. Mark- och skogsförvaltningen har ej 
klarat de ökade intäktskraven från 2019. 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -4,6 
mnkr. 

Utbildningsnämnd 
 

-4,5 mnkr Nämnden erhöll tilläggsbudget med 21 mnkr i 
april. Statlig ersättning för ökade 
sjuklönekostnader har erhållits med 3,8 mnkr. 
Effektiviseringsinsatser under 2019 samt 
inför/under 2020 har gjorts med ca 45 mnkr. 
Under samma period har det funnits 
volymökningar motsvarande 15-20 mnkr. 
Vidtagna åtgärder är minskad bemanning i 
förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning, lärcentrum, IKT 
administration samt ledning (totalt ett 60-tal 
tjänster). Minskade resurser för läromedel/ 
lärverktyg, minskade resurser för fortbildning.   
 
Samtidigt har grundskola och gymnasieskolan 
fått minskade bidrag från Migrationsverket samt 
övriga statliga myndigheter. Bidragen för mindre 
barngrupper har varit lägre. Dyrare Förskola och 
fritidshem som har haft sommaröppet. Ökade 
kostnader för interkommunal ersättning. 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -
10,9 mnkr. 

Kulturnämnd 
 

+0,7 mnkr Det positiva resultatet beror på positiv 
budgetavvikelse gällande dansscenen, lägre 
sjuklönekostnader som delvis ersatts till följd av 
Covid-19 samt delvis vakant chefstjänst inom 
musikskolan. Ökade statsbidrag för 
kulturverksamhet. Helårsprognosen per 31 
augusti uppgick till +0,1 mnkr. 

Teknik- och 
fritidsnämnd 

+1,5 mnkr Färre åtgärder för vinterväghållning har inneburit 
att kommunens egen personal och maskiner 
kunnat användas internt till olika 

56



 

 50 

investeringsprojekt inom den tekniska 
verksamheten. Fritidsenheten har fått 
intäktsbortfall till följd av att anläggningar och 
lokaler hållits stängda/ ej kunnat hyras ut. 
Svårigheter att rekrytera personal till 
Fritidsgårdar har inneburit att planerade 
satsningar försenats men på grund av en 
effektiv organisation har en mer omfattande 
fritidsgårdsverksamhet ändå kunnat bedrivas. 
Vakant chefstjänst under hela året samt övriga 
minskade kostnader. Helårsprognosen per 31 
augusti uppgick till -5,5 mnkr. 

Byggnadsnämnd 
 

+0,3 mnkr Verksamheterna plan, bygglov och mätning har 
effektiviserat sina verksamheter vilket innebär 
lägre kostnader. Helårsprognosen per 31 
augusti uppgick till +/- 0 mnkr. 

Omsorgsnämnd 
 

+4,5 mnkr Årets resultat fördelar sig på 
verksamhetsområdena särskilt boende +4,4 
mnkr), Myndighet och resurs (+5,9 mnkr), 
Centralt (+3,2 mnkr). Ordinärt boende  (-9 mnkr) 
vilket främst beror på högre personalkostnader 
än budgeterat till följd av ökat antal 
hemtjänsttimmar som också var dyrare per 
timme än budgeterad snittkostnad. Även 
kostnaden för arbetskläder, leasingbilar, 
förbrukningsvaror och skyddsutrustning har varit 
högre än budgeterat. Lägre kostnader för 
persontransporter då dagverksamheten varit 
förändrad till följd av pandemin. Till viss del vägs 
underskottet på personalsidan samt övriga 
kostnader upp av ökade intäkter i form av 
omvårdnads- och matdistributionsintäkter samt 
statsbidrag. Nämnden har kompenserats för 
merkostnader och sjuklöner kopplat till Covid-19 
med + 8,6 mnkr. Helårsprognosen per 31 
augusti uppgick till -2,9 mnkr 

Nämnd för Arbete och 
Välfärd 
 

-52,2 mnkr  Utökad budgetram med 10 mnkr jämfört med 
2019 års budget.  
 
Inom verksamheten Barn och familj, (-21,9 
mnkr)) orsakas en betydande del av 
underskottet av institutionsplaceringar (-11,1 
mnkr). Familjehem, egna och konsulentstödda, 
(-7,9 mnkr) Kostnaden för placeringar minskade 
med ca 18 procent mellan 2018 och 2019. 
Under år 2020 är kostnaden i nivå med 2018 års 
kostnader vilket är något under snittet i riket. 
Satsningen på egna öppenvårdsinsatser, 
genomlysning av avtal med externa HVB-hem 
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och fokus på hemtagning där så varit möjligt har 
inneburit att kostnaderna 2020 inte ökat i 
jämförelse med 2018. Arbetet med 
hemmaplanslösningar fortsätter. 
 
Ökning har skett gällande placeringarna av 
vuxna, både missbruk och våld i nära relationer. 
Satsning på stödboende i Mariegården har 
inneburit färre antal externa placeringar. 
 
Minskning har skett gällande antalet placeringar 
inom missbruk, våld i nära relationer, egna 
familjehem, konsulentstödda familjehem samt 
institutionsplaceringar av barn och ungdomar.  
 
LSS (-9,9 mnkr). Omstrukturering av 
gruppbostäder inom LSS genom att öka antalet 
lägenheter per boende för en mer 
kostnadseffektiv verksamhet, skulle varit 
påbörjat men har försenats och väntas ge effekt 
först år 2022. Kostnader för tillfälliga utökningar 
inom personlig assistans.  
 
Antalet hushåll med försörjningsstöd har 
minskat men verksamheten visar ändå på ett 
underskott (-9,5 mnkr) 2020. Arbetet med att 
aktivt förflytta individer med försörjningsstöd till 
egen försörjning fortsätter under 2021.  
 
Introduktionsverksamheten (-5,2 mnkr) vilket bl 
a beror på minskade statsbidrag med 10 mnkr  
från Migrationsverket. Återställningskostnad för 
boendet på Varvsgatan som lämnats under året 
då verksamheten gällande ensamkommande 
barn och ungdomar förändrats.  
 
Kostnader för personalrättsliga åtgärder. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till 
-51,9 mnkr. 
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Finans, +56 mnkr Avvikelse  Kommentarer 
Pensioner mm 
 

+21,4 mnkr Pensioner visar positiv budgetavvikelse 
på +2,9 mnkr. Ersättning för 
sjuklönekostnader april-december 
uppgår till 20,5 mnkr, överskjutande del 
på 9,3 har fördelats till nämnderna och 
det kvarstår 11,2 mnkr på 
finansförvaltningen. Nedsättning för 
arbetsgivaravgifter mars-juni uppgår till 
0,6 mnkr. Verksamheternas PO-pålägg 
har justerats med 4,2 mnkr och 
semester-/ kompskulden har justerats 
med 2,3 mnkr. 

Kalkylerade 
kapitalkostnader 

+5,2 mnkr Plus 5,2 mnkr på kapitalkostnader på 
grund av lägre investeringstakt 2019 än 
budgeterat. 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 
 

+14,5 mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag 
har positiv budgetavvikelse på +14,5 
mnkr och har försämrats med 5,6 mnkr i 
jämförelse med helårsprognosen i 
oktober. 

Finansiella intäkter +2,6 mnkr Revidering av beräkningsmodell för 
borgensavgifter, enligt beslut i KF § 6 
2020-02-17, innebär högre finansiella 
intäkter. Överskottsutdelningen från 
Kommuninvest är lägre än budgeterat. 

Finansiella kostnader +1,4 mnkr Budgetavvikelsen för ränta på upplånat 
kapital är positiv. 

Jämförelsestörande poster -9,1 mnkr Negativ budgetavvikelse för 
nedskrivningar på 14,4 mnkr enligt 
information i KSAU § 12 2021-02-09. 
Försäljning av mark uppgår till +2,1 
mnkr, exploateringsfastigheter +3,1 
mnkr, fordon/maskiner +0,4 mnkr och 
Åryds skola visar -0,4 mnkr.  

Anslag till förfogande +20,0 mnkr KS anslag till förfogande reserv har ett 
överskott på 20 mnkr då det i samband 
med delårsrapporten beslutades att 
sänka det budgeterade resultatet till  
-2 mnkr.  
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Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå 
utvecklingen under rapportperioden 
 
Budgeterade effektiviseringar, satsningar samt förändringar under året 
I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, effektiviseringskrav och särskilda 
satsningar samt tilläggsanslag (TA) under året. I driftbudgeten ovan ingår således de 
effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag som beslutats i samband med budgeten eller 
tillkommit under året. 
 

 
 

 
Effektiviseringar i budget 2020 
I driftbudgeten för 2020 ingår effektiviseringar med 30 mnkr som fördelats med 3 mnkr 
Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, Teknik- och 
fritidsnämnd 2 mnkr samt Omsorgsnämnd 9 mnkr.  
 
Satsningar i budget 2020 
Nämnden för Arbete och välfärd har tillförts 10 mnkr för volymökningar. 
 
Tilläggsanslag i reviderad budget 2020 
Kommunfullmäktige beslutade i reviderad budget 2020 § 35 om tilläggsanslag med 35 
mnkr; Kommunstyrelse 12,2 mnkr, Utbildningsnämnd 21 mnkr och Teknik- och fritidsnämnd 
1,8 mnkr. 
 
Teknisk justering nya reglementen UN, KN och TFN 2020 
Kommunfullmäktige beslutade om nya reglementen för Utbildningsnämnden, 
Kulturnämnden och Teknik- och fritidsnämnden i slutet av 2019 att gälla från och med den 
1 januari 2020. Musikskolan flyttades från Utbildningsnämnden till Kulturnämnden och 
Fritidsgårdarna flyttades från Utbildningsnämnden till Teknik- och fritidsnämnden. Därmed 
följde effektiviseringskravet för berörda verksamheter med till nya nämnder. 
 
Nettoeffekten av effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag blir därmed +9 mnkr för 
Kommunstyrelsen, +7 mnkr för Utbildningsnämnden och -1 mnkr för Kulturnämnden samt  
+/- 0 mnkr för Teknik- och fritidsnämnden. 

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget 
2020

KF § 159 
190923

Varav 
effektiviseringar

Varav 
satsningar

Tekn just 
nya regle- 

menten 
2020

TA 
reviderad 

budget 
2020

KF § 35

Budget- 
förändringar 
exkl tekn just

2020

Kommunfullmäktige -2 0 0
Överförmyndarnämnd -3 0 0
Kommunrevision -1 0 0
Kommunstyrelse -176 3 -12 -9
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN) -586 12 2 -21 -7
Gymnasienämnd -154 3 -3 0
Kulturnämnd -25 1 1 1
Teknik- och fritidsnämnd -82 2 1 -2 0
Byggnadsnämnd -6 0 0
Omsorgsnämnd -444 9 9
Nämnden för Arbete och Välfärd -358 0 -10 -10
Summa nämnder -1 836 30 -10 0 -35 -15
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Förändrade budgetramar under året 

 
 
Utöver tilläggsanslag på 35 mnkr i reviderad budget 2020 har tekniska justeringar gjorts på 
87 mnkr för löneökningar, PO-höjning och kapitalkostnader mm. Det budgeterade resultatet 
har sänkts från plus 20 mnkr till minus 2 mnkr enligt beslut i KF § 141 2020. 

 
 

Känslighetsanalys 
 
Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr 
Skatteintäkter 1 procent 15 mnkr 
Förändring skatt  1 krona 70 mnkr 
Generella statsbidrag och utjämning 1 procent 5 mnkr 
Effekt på kommunens kostnader   
Löneökningar  1 procent 16 mnkr 
Räntekostnader 1 procent 0 mnkr på grund av 

bundna räntor 
Effekt på koncernens kostnader   
Räntekostnader 1 procent 0,8 mnkr, ger dock ej 

helårseffekt på grund av 
merparten bundna räntor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget 
2020

KF § 159 
190923

Löneökn
12 mån 
2019

Övriga 
tekn 
just 
2020

Tekn just 
nya regle- 

menten  
2020

Tekn just 
KS anslag 

till ff 
inv och drift 

2020 

Tekn just 
kapital-

kostnader 
2020

TA 
reviderad 

budget 
2020

KF § 35

TA 
KS anslag 

till ff reserv 
2020

KF § 141 

PO-
höjning 

och 
löneökn

2020

Ny 
budget 

2020 

Kommunfullmäktige -2 0 -1 0 -3
Överförmyndarnämnd -3 0 0 0 -3
Kommunrevision -1 0 0 -1
Kommunstyrelse -176 -7 -6 1 9 -12 -6 -198
Utbildningsnämnd (fd BUS/GN) -586 -16 1 -140 -4 0 -21 -16 -781
Gymnasienämnd -154 -4 1 157 0
Kulturnämnd -25 0 0 -8 0 0 -1 -34
Teknik- och fritidsnämnd -82 -1 0 -9 -2 1 -2 -1 -95
Byggnadsnämnd -6 0 0 0 -7
Omsorgsnämnd -444 -10 8 0 -10 -455
Nämnden för Arbete och Välfärd -358 -7 -7 0 -7 -379
Summa nämnder -1 836 -46 -5 0 -5 10 -35 0 -42 -1 958
Summa finansförvaltning 1 856 46 5 0 5 -10 35 -22 42 1 956
Budgeterat resultat 20 0 0 0 0 0 0 -22 0 -2
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Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning per nämnd  

 
 

Investeringsredovisning per verksamhet  
 

 
 
Kommentarer 
Årets investeringar uppgår till 235,6 mnkr, vilket är 67,5 mnkr lägre än den budgeterade 
nivån på 303,1 tkr och motsvarar en genomförandegrad på 78 procent. Färdigställda 
projekt har ett utfall 148,6 mnkr och pågående projekt 87 mnkr. Det är framförallt 
kommunstyrelsen som har avvikelser på större projekt p g a tidsförskjutningar i 
byggnationer och exploateringar. En större avvikelse är att ersättningen på 24,4 mnkr för 
Duveryd 5:1 erläggs våren 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

mnkr

Nämnder

Årsbudget 
2020

Utfall 
2020

Budget- 
avvikelse 

2020
Kommunstyrelse -265 -202 63
Utbildningsnämnd -14 -13 1
Kulturnämnd -2 -2 0
Teknik- och fritidsnämnd -15 -14 1
Omsorgsnämnd -4 -3 0
Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -2 2
Summa -303 -236 67

mnkr

Verksamheter

Årsbudget 
2020

Utfall 
2020

Budget- 
avvikelse 

2020
Exploatering näringsliv -6 0 5
Exploatering bostäder -12 -5 7
Markförvärv -26 -1 26
Infrastruktur -33 -29 4
Pedagogisk verksamhet -89 -84 5
Vård och omsorg -18 -9 10
Fritid och kultur -87 -86 2
Övrig verksamhet -32 -22 10
Summa -303 -236 67
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Verksamheter, +67,5 mnkr Avvikelse  Kommentarer 
Exploatering näringsliv 
 

+5,1 mnkr Karlshamnsfastigheters byggnation på 
Östra Piren har varit försenad och 
därmed även kommunens del avseende 
markarbeten. Färdigställande av infarter 
på lokalgata inom Stilleryd industri- 
området. Detaljplanen för Västerport har 
kommit igång snabbare än beräknat och 
därför är det något högre kostnader i år. 

Exploatering bostäder 
 

+6,9 mnkr Stärnö Sjöstad har positiv avvikelse på 
arbetet med detaljplan, bidragsansökan 
och sanering. Guöplatån har inga 
kostnader för utbyggnad 2020 på grund 
av överklagade av lantmäteri- 
förrättningar. Försäljning kvarteret Älgen 
sker 2021. 

Markförvärv 
 

+25,6 mnkr Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs 
efter att fastighetsbildningen vunnit laga 
kraft. Detta sker som tidigast första 
kvartalet 2021. 

Infrastruktur +4,4 mnkr Ingen utredning av kajkonstruktioner har 
skett under 2020. Allmän parkering vid 
Prinsgatan avvaktar beslut. Utbyte av 
belysningsarmaturer till LED pågår och 
beräknas vara avslutat i december 2022. 

Pedagogisk verksamhet +4,8 mnkr Möllegårdens skola kök har stött på 
komplikationer i projektet som gör att det 
drar ut på tiden och färdigställs 2021. 
Tillbyggnad och renovering av Svängsta 
förskola pågår men är försenat på grund 
av större behov av platser och möjlighet 
att bygga till fler avdelningar. Detta 
kommer även leda till en fördyring av 
projektet och ärendet ska till KS för 
beslut om finansiering för att klara 
nybyggnationen. IT-utvecklingsbudgeten 
för förskola och grundskola kommer inte 
att förbruka att alla medel under 2020. 
Kostnaden per chromebook-enhet har 
minskat då nytt avtal med bättre villkor 
tecknats. 

Vård och omsorg +9,5 mnkr Entreprenaden för LSS-boende Korta 
vägen är upphandlad och byggnationen 
påbörjas 2020 och färdigställs 2021.
  

Fritid och kultur +1,5 mnkr Jössa träningshall invigdes hösten 2020. 
Avtal är tecknat med entreprenör för 
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byggnation av Asarums IP som beräknas 
vara klar 2022. FAS 2 för byggnation av 
ny 50-metersbassäng på Väggabadet 
pågår. . 

Övrig verksamhet +9,7 mnkr Utveckling av torget pågår och bedömd 
tidpunkt för projektavslut är sommaren 
2021. Fokus på drift- och pandemi- 
relaterade behov har lett till förseningar i 
utvecklingsprocesser inom IT-strategin 
varför hela utrymmet inte nyttjats under 
året. 

 
 
 
Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagit ställning till 
 

Pågående Projekt Beslutad 
totalutgift Ack. Utfall Beräknad 

totalutgift
Beräknad 
avvikelse

Karlshamn Energi AB
 - Utbyggnad av fiber till landsbygden 84 52 73 11
Karlshamnsfastigheter AB
 - Östra Piren 430 145 430  -

Utgifter sedan projektets start
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Balanskravsresultatet 
Balanskravsutredning
mnkr 2020 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,6 -7,0 -110,1 26,5
Samtliga realisationsvinster -2,6 -0,5 -0,5 -1,1
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -0,1 - -
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper - - - -
VA verksamhet - - 0,5 -2,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2,0 -7,6 -110,1 23,3

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -  - -5,1
Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv - 7,6 - -
Årets balanskravsresultat 2,0 0,0 -110,1 18,2

Ackumulerad reserv (RUR) 118,0 118,0 125,6 125,6  
 
mnkr 2020 2019 2018 2017

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat enligt 
balanskravsutredningen 2,0 0,0 -110,1 18,2
Synnerliga skäl att inte återställa - - 110,1  -
Synnerliga skäl för att återställa över längre tid - -  -  -
UB ackumulerade negativa resultat att återställa 
inom 3 år 0,0 0,0 0,0 0,0
UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid - -  -  -  
 
Balanskravet 
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att 
utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är 
det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 
2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 2010-2020 uppgår till 118 
miljoner kronor. 
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 2 mnkr. En procent av årets 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (2 013 mnkr) uppgår till 
20,1 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.  
 
Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna konjunktursvängningar när 
skatteintäkterna sviktar. Enligt SKRs prognos i oktober 2020 skulle det vara möjligt att 
använda RUR för att täcka ett negativt balanskravsresultat åren 2020-2024. Det är dock 
kommunens egna riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som avgör när RUR får 
användas samt skälen för eventuellt avsteg från dessa. Kommunfullmäktige beslutade 
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2019-10-28 §186 att 2019 års negativa resultat ska finansieras genom uttag ur 
resultatutjämningsreserven. 
 
Det finns inget krav på återställande av 2019 års negativa resultat då Kommunfullmäktige 
beslutade att ianspråkta medel ur RUR. 2018 beslutade Kommunfullmäktige om synnerliga 
skäl för att ej behöva återställa det negativa resultatet och 2017 hade kommunen ett positivt 
resultat. 
 
 

Väsentliga personalförhållanden  
Källa till sammanställningar och statistik: Heroma och Kolada 
 
Ytterligare information angående personalförhållanden återfinns som bilaga till 
årsredovisningen 2020 (personalekonomisk redovisning).  
 
Personalpolitik och kompetensförsörjning 
Karlshamns kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare. En kompetensförsörjningsplan för Karlshamns 
kommun som arbetsgivare ha tagits fram. Detta mot bakgrund av det allt svårare 
rekryteringsläget inom många yrkeskategorier i den offentliga sektorn.  
 
Inom personalpolitiken finns policydokument, riktlinjer och rutiner som syftar till att 
Karlshamns kommun ska stå för en god personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
För ett antal år sedan kunde offentliga arbetsgivare till stor del planera sin 
kompetensförsörjning utifrån pensionsavgångar vid 65 års ålder. Möjligheten har förändrats 
till följd av varierad pensionsålder och ökad personalomsättning. Nyrekryteringar kommer att 
vara svåra att förutse samtidigt som personalbehovet av kommer att vara stort vilket blir en 
utmaning då kommunen samtidigt står inför omfattande besparingar. 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare, och utifrån de faktorer man anser avgörande för att 
man ska trivas på en arbetsplats, har Karlshamns kommun valt att arbeta med följande 
strategiska utvecklingsområden: 
 
 Ledarskap 
 Arbetsmiljö 
 Anställningsvillkor  
 Arbetsinnehåll 
 
Utvecklingsområdena syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 
 
Målsättningen med minskad sjukfrånvaro är fortsatt tydlig och två viktiga insatser för att 
lyckas med detta är dels att de timavlönade anställningarna minimeras både i antal utförda 
timmar och i antal personer samt att chefer stannar kvar i sin befattning inom kommunen i 
minst 4 år.  
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Antal månadsanställda 
Vid mättillfället 2020-11-01 var antal månadsanställda 3 038 personer, vilket är en minskning 
med 64 personer jämfört med föregående år.  
 
Anställda/förvaltning 
Utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är de 
förvaltningar som påverkats mest av besparingarna. Merparten av de neddragningar som 
gjorts berör medarbetare med visstidsanställning.  
Inom omsorgsförvaltningen har man genomfört omorganisationer som innebar en minskning 
av antalet mindre boenden för att istället satsa på ett av de större boendena, vilket man såg 
gav flera positiva effekter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framför allt minskat antalet visstidsanställda, samt lagt 
ner Sternölaboratoriet vilket påverkat antalet anställda inom denna förvaltning. 
Inom utbildningsförvaltningen har man av effektiviseringsskäl minskat antalet anställda, 
samtidigt som det varit betydande ökningar av elever (framför allt inom grundskola och 
gymnasiet). Likaså har man arbetat aktivt med att söka de externa finansiella bidrag som 
finns, för att kunnat bibehålla personalstyrkan i den mån det varit möjligt. 
 

 Förvaltning Tillsvidare-
anställda           

Visstids-
anställda 

Totalt antal 
månads- 
anställda 

Differens 
2019/2020 

Omsorgsförvaltningen 738 60 798 -27 

Arbete och Välfärd 451 24 475  +2 

Utbildningsförvaltningen    1 058 214 1 272 -21 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 375 18 393 -17 

Kommunledningsförvaltningen 97 3 100 -1 

TOTALT  2 719  319  3 038  -64 
 
Utbildningsnivå 
I Karlshamns kommun är andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning 48%. Över tid 
har denna siffra haft en svag men stadig uppgång sen 2009. De senaste tre åren kan man se 
en utplaning då vi legat på samma nivå. 
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Personalrörlighet 
Personalrörligt är ett brett begrepp som innefattar dels personalomsättning, dvs hur många 
medarbetare som börjar och slutar i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda, och 
dels hur rörligheten inom organisationen ser ut med bl.a. omorganisation, frivilligt byte av 
arbetsplats inom organisationen etc.  
 
I Karlshamns kommun finns en viss trend att det är fler avgångna än nyanställda 
tillsvidareanställningar (statistik för 2020 saknas). 
 
Personalrörlighet 2019 2018 2017 
Nya tillsvidareanställda under året (%) 8 11 11 
Avgångna tillsvidareanställda under året (%) 12 9 12 

 
Åldersfördelning 
Åldersfördelningen för kommunens medarbetare är att gruppen - 34 år står för ca 25%, 35-
54 år står för ca 50% och 55år och uppåt ca 25%. Det är positivt att vi har en jämn fördelning 
och att vi de senaste 10 åren har ökat den yngre gruppen så den är lika stor som gruppen 
55år och uppåt.  
 
Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 
Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som 
innebär en påtagligt större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning samt gör så att 
jämställdheten ökar. 
Skolan, vården och omsorgen står inför stora rekryteringsutmaningar de närmaste åren. Dels 
för att ersätta de som går i pension och dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar. 
 
Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter 
organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön. 
 
Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 
undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och stödbiträde. 
Det allra tydligaste exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbetet 
på natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 
procent. 
Vi konstaterar en positiv trend och att arbetet med att höja sysselsättningsgrader och utöka 
antalet heltidsarbetande går åt rätt håll. 

 
Timavlönade 
I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att 
minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga 
semestervikarier anställs som månadsavlönade.  
 
Att bemanna utifrån att vi vet att en viss andel personal är frånvarande för olika orsaker som 
ex VAB, semester och sjukfrånvaro ger vinster genom ökad kontinuitet i verksamheten som i 
sin tur ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare. 
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Förvaltning  2020 2019 2018 2017 2016 
Omsorgsförvaltningen 86 412 55 008 45 806 163 901 188 669 
Arbete och Välfärd 117 243 89 940 86 305   

Utbildningsförvaltningen  38 078 47 841 59 489 68 755 113 627 

Samhällsbyggnadsförvaltingen  19 312 15 953 20 430 22 325 29 336 

Kommunledningsförvaltningen  2 985 583 1 151 318 1 706 

TOTALT 264 402 209 325 213 180 255 299 333 338 
 
Som framgår av tabellen har antalet timmar som görs av timavlönade ökat med ca 54 000 
timmar mellan 2019-2020. Detta beror på stor del på att kommunen från och med 2019 
anställer BEA (bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) som 
timavlönade. Av ökningen mellan 2019 och 2020  står förändringen av BEA-anställningar 
för 49 000 timmar och endast 5000 timmar utgörs av timavlönade anställningar. Denna 
ökning är helt rimligt med tanke på att sjukfrånvaro och annan frånvaro kopplat till Covid-19 
hos ordinarie personal och en hög belastning framför allt i vården har gjort att behovet av 
vikarier och timavlönade ökat. 
 
Semester  
Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en 
möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare som är 39 år 
eller yngre får 4 dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar extra ledighet. 
 
Sjukfrånvaro och sjukkostnader 
Mellan 2010-2017 hade Karlshamns kommun en trend med ökad sjukfrånvaro, framför allt 
inom omsorgsförvaltningen. Från september 2017 bröts denna trend och sjukskrivningarna 
gick successivt neråt. 
 
2020 ser vi att sjukfrånvaron ökat kraftigt, detta till följd av Covid-19. Framför allt ses en 
ökning av korttidsfrånvaron vilket troligtvis beror både på sjukdom och på de 
rekommendationerna folkhälsomyndigheten varit tydliga med, att stanna hemma vid minsta 
förkylningssymptom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I takt med ökad sjukfrånvaro ökar även sjukkostnaderna. Det är framför allt korttidsfrånvaron 
som ökat kraftigt från 2019 till 2020. Den totala sjuklönekostnaden för 2020 uppgick till ca 
25,2 miljoner. På grund av coronaviruset fattade riksdag och regering ett beslut om tillfälliga 
regler om att arbetsgivaren fick ersättning för sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen från april och framåt. Den totala ersättningen för Karlshamns 
kommun 2020 är ca 20 miljoner kronor. 
 

Genomsnittlig sjukfrånvaro 
Dagar/anställd 2020 2019 2018 

Korttidsfrånvaro, dag 1-14 10 6,8 7,3 

Långtidsfrånvaro, dag 15- 15,9 15,8 17,4 

Totalt 25,9 22,6 24,6 
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Nedan visar den totala sjuklönekostnaden kommunen haft, oaktat ersättning från regeringen. 
Sjuklön dag 2-14 2020 2019 2018 2017 

Omsorgsförvaltningen 9 314 7 147 7 873 
9 990 

Arbete och Välfärd 3 946 2 798 2 945 

Utbildningsförvaltningen 8 508 5 551 6 023 5 182 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 754 1 882 2 187 1 681 

Kommunledningsförvaltningen 610 351 452 362 

Övriga (valnämnd, överförm, festival) 12 13 9 13 

Finansförvaltning 39 -526 -330 236 

Summa sjuklön exkl. PO 25 184 17 216 19 489 17 228 

Förändring från föreg. år i % 46,3% -10,1% 13,1% 4,5% 
 
Trots minskat antal anställda har sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna ökat 2020 pga 
Covid-19 
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Redovisning av sjukfrånvaro 2020 Totalt 2020 Män 2020 Kvinnor 2019 totalt 2018 Totalt 
Kommunkoncernen           
Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,95%     7,03%   

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 9,16%     7,69%   
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,56%     6,61%   
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,01%     7,29%   
            
Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

42,32%     50,02%   

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 24,01%     34,37%   
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 42,23%     50,81%   
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,95%     54,85%   
            
Kommunen           
Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

8,38% 5,37% 9,14% 7,26% 7,94% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 9,43% 5,91% 10,63% 7,95% 8,74% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,97% 4,03% 8,99% 6,84% 7,22% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,49% 6,79% 8,87% 7,49% 8,48% 
            
Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

42,95% 34,89% 44,15% 50,25% 51,23% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 24,45% 13,55% 26,51% 34,78% 33,29% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 43,07% 24,86% 45,17% 51,68% 52,18% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 49,40% 50,57% 49,20% 54,44% 57,24% 
 

  2020 2019 2018 2017 2016 
Kommunen, sjukdagar per anställd           
Kommunstyrelsen inkl     
Överförmyndarnämnden 21,7 10,7 16,4 21,9 22,4 

BUS-nämnden  -- 17,7 18,8 18,4 17,3 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  -- 12,5 12,1 12,2 14,7 

Utbildningsnämnden 18,7  --  --  --  -- 
Kulturnämnden 15,1 3,2 6,4 5,5 5,7 
Byggnadsnämnden 28,4 37,8 8,2 3,7 4,5 
Fritidsnämnden  --  -- 8,6 9,2 10,6 
Tekniska nämnden  --  -- 20,7 23,6 26,9 
Teknik- och fritidsnämnden 20,9 18,6  --  --  -- 
Omsorgsnämnden 39,3 33,9 35,5 42,1 36,2 
Nämnden för arbete och välfärd 26,2 24,3 29,2 34,2 26,7 
Totalt kommunen 25,9 22,6 24,6 27,6 26,1 
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Övrig Personalstatistik 
2020 

Totalt 2020 Män 
2020 

Kvinnor 2019 totalt 
2018 

Totalt 
Kommunen, 1 november           
Antal månadsanställda 3 038 583 2 455 3 102 3 247 

fördelning män/kvinnor i % 100% 19% 81%     

            

Anställningsform           

därav tillsvidareanställda 2 719 490 2 229 2 767 2 862 

därav tillsvidareanställda i % 89% 84% 91% 89% 88% 

            

Sysselsättningsgrader           

därav heltidsanställningar 2 336 536 1 800 2 296 2 330 

därav heltidsanställningar i % 77% 92% 73% 74% 72% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94% 96% 94% 94% 94% 

Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 862 562 2 300 2 915 3 040 

            

Medelålder 44,6 43,7 44,9 45,0 44,6 
            
Hälsa           
Antal friska personer 1 nov 2 885 591 2 294 2 883 2 981 
Antal friska i % 93% 96% 93% 94% 92% 
            
Lön           
Medellön - heltidslön 30 169 30 864 29 996 29 905 28 857 
Medianlön - heltidslön 28 400 28 200 28 450 28 300 27 170 
            
Kommunen, resursanvändning hela 
året           

Anställningsdagar 1 151 967 229 840 922 127 1 209 123 1 242 919 
Frånvarodagar 277 196 37 754 239 442 280 647 287 513 
Frånvarofrekvens 24,1% 16,4% 26,0% 23,2% 23,1% 
Närvaro i % av anställningsdagar 75,9% 83,6% 74,0% 76,8% 76,9% 
            
Arbetade timmar 4 460 828 1 071 216 3 389 612 4 624 769 4 773 959 
därav:           

* fyllnadstid 27 727 5 128 22 599 30 950 40 133 

* övertid 20 657 5 386 15 271 21 693 28 442 
* timtid 264 042 125 288 138 754 209 327 219 711 
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Förväntad utveckling 
Framtiden är osäker och svår att förutspå kan konstateras efter året 2020, då pandemin 
drog in över världen. Året har varit prövande men det har också visat på att det finns 
alternativa lösningar att fortsätta utveckla i framtiden. Globalt står världen inför en möjlig 
omstart där vi nu istället använder all kunskap och allas begåvningar för att skapa en 
hållbar framtid. Agenda 2030 innehåller målen som leder världen mot en hållbar utveckling  
socialt, ekonomiskt och miljömässigt men samtidigt påverkas den globala, nationella och 
regionala utvecklingen av en rad osäkerhetsfaktorer som låter hållbarheten hamna i 
skymundan.    
 
Karlshamns kommunkoncern kommer att påverkas av ökade behov av välfärdstjänster 
inom skola, vård, omsorg och infrastruktur. Försörjningskvoten ökar när alltfler blir äldre och 
lever längre samtidigt som andelen yngre i icke arbetsför ålder ökar i förhållande till antalet 
mellan 19-64 år. För att klara den demografiska utvecklingen med tillgängliga resurser och 
personal behöver verksamheterna förändras. Verksamheterna måste bli effektivare och 
ambitionsnivåerna måste sänkas. Införandet av digital teknik måste påskyndas och 
uppföljningssystemen förbättras. Kraven på kommunen kommer att utmanas och sannolikt 
kommer framtiden innebära en ökad samverkan mellan kommun, bolag, näringsliv och 
medborgare.  
 
För att klara välfärden på lång sikt krävs en rad åtgärder. Ökade kostnader i takt med den 
demografiska utvecklingen leder till ett gap mellan intäkter och kostnader. Offentlig sektors 
skatteintäkter härrör främst från skatt på arbete. Skatterna på arbetsinkomster är 
förhållandevis höga i Sverige i jämförelse med många andra länder. Skattesatsen för de 
olika kommunerna skiljer i storleksordningen 6 kr och frågan är vad som skiljer 
kommunernas verksamheter åt? Effektivitet och ambitionsnivå eller finns det även 
strukturella skillnader som påverkar?  
 
De framtida investeringarna är stora för svenska kommuner generellt sett. Investeringar 
från 60 och 70-talet ska ersättas samtidigt som många kommuner brottas med låga 
ekonomiska resultat. En kapitalintensiv verksamhet som Karlshamns hamn har möjlighet att 
bidra till tillväxt för regionen men behöver då investera stora summor. Låneutrymmet är 
begränsat och långsiktiga beslut är svåra att fatta under rådande ekonomiska 
konjunkturförändringar.   
 
Långsiktighet och god ekonomisk hushållning är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. 
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och 
kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur bidrar till detta. Skatteunderlaget 
inför 2021 innebär stora utmaningar för den kommunala verksamheten som måste 
anpassas men också finansiera planerade investeringar.  
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Utmaningar, förändrade förutsättningar 
Det ekonomiska läget i Karlshamns kommun har och kommer fortsatt att ha stor inverkan 
på kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Arbetet med att klara nödvändiga 
besparingar är en stor utmaning och omfattande åtgärder har under året vidtagits som 
minskat kommunens befarade underskott. Det är samtidigt en förutsättning för en hållbar 
ekonomi och en möjlighet att bedriva kommunens kärnverksamheter.  
 
Pandemin har inneburit osäkra prognoser för innevarande och kommande år och 
budgetarbetet har förskjutits. 
 
Utvecklingsområden såsom tydlig inköpsprocess och ökad avtalstrohet, digitalisering osv. 
har påbörjats men har tagit längre tid på grund av pandemin. 
 
En utmaning i samband med besparingsarbetet är att det blir en inriktning på kortsiktiga och 
snabba förändringar som på kort sikt är positiva men som inte ger långsiktiga önskvärda 
effekter. Det är också viktigt att inte planera och genomföra förändringar i den egna 
verksamheten som får negativa effekter i andra förvaltningar och verksamheter. Här är det 
viktigt med kommunikation, öppenhet och transparens. 
  
Kommunkoncernen har ett stort investeringstryck de kommande åren samtidigt med en hög 
nivå på skuldsättning och borgensåtaganden. 
 
Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun men från och med 
september 2017 bröts trenden och sjukskrivningarna gick succesivt ner. För 2020 ses 
återigen en ökning, framför allt för den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar medan den längre 
frånvaron minskar. Den största förklaringen till ökningen är Covid-19. 
 
Kommunledning 
Vid årsskiftet samlas överförmynderiverksamheterna i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
i ett gemensamt kansli. 
 
Under året har Stadsbiblioteket renoverats och fått mer yta och kan nu erbjuda mer 
ändamålsenliga lokaler. Stadsbiblioteket har dock ett kvarstående behov av utökad 
yta till en multisal, mötesrum, konstförråd och personalutrymmen. Musikskolan har 
ett fortsatt stort behov av ändamålsenliga lokaler. 
 
Arbete och Välfärd 
Nämndens viktigaste utmaning är att budget och kostnaderna i verksamheterna ska vara 
balanserade. Nämndens viktigaste områden är omstruktureringen av gruppbostäder, 
erbjuda hemmaplanslösningar inom barn- och ungdom och missbruksvården, att arbeta för 
att avsluta placeringar med fungerande lösningar på hemmaplan samt att arbeta aktivt med 
förflyttning av individer med försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att förändra arbetsmarknadsenhetens 
fokus till personer som har försörjningsstöd.  
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Omsorg 
Den demografiska utmaningen för omsorgsförvaltningen är kopplat till kommande 
pensionsavgångar och personalomsättning. Visionen Karlshamn 50 000 innebär att 
förvaltningen har stora behov av kompetensförsörjning i framtiden.  
 
Utbildning 
Det har varit och kommer även framgent att vara stora volymökningar, både i grundskola 
och i gymnasieskola. Detta medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och 
lokalplanering.  
 
Bolagen 
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en 
utmaning. Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter men 
verksamhetsmässigt så kvarstår det flera större utmaningar. Anläggningarnas status har 
omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva 
resurser under en lång period framöver. Arbete pågår för långsiktig planering samt för att få 
VA ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Pandemin har påverkat KEAB bland annat genom att arbete som utförs i kundanläggningar 
såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbete mm har senarelagts i perioder under 
året samt att marknadsföringsaktiviteter ställts in.  

Coronaviruset har fått stora effekter, också långsiktiga för Hamnen på terminalhantering i 
och med att kunder permitterat och volymer försvunnit. Långsiktigt kommer denna volym 
delvis inte att komma tillbaka utan arbetet kommer att skötas internt av kunden. De stora 
förlusterna inom Terminalhantering kompenseras av stora intäkter på olja. Dock är nu 
lagren fyllda och hanteringsintäkter kommer förmodligen att minska under kommande 12 
månader. 

KAFAB har haft olika utmaningar som resulterade i förändringar i ledningen och styrelse 
under hösten. Nytt samverkansavtal mellan KAFAB, Netport Science Park och Karlshamns 
kommun ska säkra ett fortsatt hållbart, innovativt samarbete vad avser nyskapande, 
förstärkning och expansion av Karlshamn näringsliv 

Uppsagda lokalavtal från kommunen har drabbat KABO, vilket innebär ett stort hyresbortfall 
2020. Försenade detaljplaner, höga kostnader för ombyggnad av lokaler till lägenheter och 
begränsad kommunal borgen har inneburit minskat investeringsutrymme som skulle 
genererat intäkter. Effekter av Covid-19 har bland annat inneburit att stora underhållsprojekt 
tagit längre tid, vissa underhållsprojekt flyttats fram, samt sämre service till hyresgäster. 
Dock har den digitala utvecklingen i bolaget skyndats på. 

För Kreativum började året med fler besökare på helger och lov likaså var antalet 
konferensgäster och bekräftade bokningar fler än tidigare. Från mars 2020 har 
verksamheten ståt stilla och intäkterna uteblivit till nästan 100 procent.  Sedan dess har all 
publik verksamhet varit stängd på grund av corona-pandemin. Kreativums personal hyrdes 
till stora delar ut under perioden mars-augusti som vikarier till verksamheter inom 
Karlshamns kommun där det fanns behov på grund av läget med pandemin. Under hösten 
2020 påbörjades genomförandet av några av de akuta ersättningsinvesteringarna i 
verksamheten.  
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Kreativum har minskat antalet fasta anställningar med motsvarande fem heltidstjänster 
under 2020. Bolagets uppdrag som science center som ska finnas till för alla, gör det 
utmanande att finansiera all verksamhet med egna intäkter. Under 2020 tog Karlshamns 
kommun ett beslut om att årligen finansiera Kreativum med fem miljoner kronor. Det 
motsvarar ungefär en tredjedel av Kreativums verksamhet. Utsikterna för verksamhetsåret 
2021 är fortsatt ovissa på grund av covid-19-pandemin.  
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Finansiella räkenskaper för koncernen och 
kommunen  
 
Resultaträkning 

Kommunen Kommunkoncernen
Mnkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1 408 432 1 088 1 252
Verksamhetens kostnader 2,4,5 -2 323 -2 291 -2 776 -2 884
Avskrivningar 3,4 -106 -93 -266 -238
Verksamhetens nettokostnad -2 021 -1 952 -1 954 -1 870

Skatteintäkter 6 1 486 1 501 1 486 1 501
Generella statsbidrag och utjämning 7 527 434 527 434
Verksamhetens resultat -8 -17 59 65

Finansiella intäkter 8 15 13 4 5
Finansiella kostnader 9 -3 -3 -24 -28
Resultat efter finansiella poster 4 -7 39 42

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 4 -7 39 42

 
 
Kassaflödesanalys 

Kommunen Kommunkoncernen
Mnkr Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 -7 39 42
Justering för ej likviditetspåverkande poster24 101 86 271 241
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 105 79 310 283
Ökning/minskning förråd mm  - - 1 1
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 9 -11 -23 29
Ökning/minskning av korttfristiga skulder 69 -61 59 -56
Kassaflöde från den löpande verksamheten 183 7 347 257

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar -236 -196 -636 -656
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 64 12 3
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -  - -3 -1
Förvärv av finansiella tillgångar - -6 -1 -6
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - - 1 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -229 -138 -627 -659

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 100 150 347 498
Amortering av långfristiga skulder - -30 -30 -58
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 120 317 440

Årets kassaflöde 54 -11 37 38
Likvida medel vid årets början 77 88 228 190
Likvida medel vid periodens slut 131 77 265 228  
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Balansräkning  
 

Kommunen Kommunkoncernen
Mnkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 - - 4 2
Materiella anläggningstillgångar
 - Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 11 1 069 951 2 949 2 782
 - Maskiner och inventarier 12 132 138 958 921
 - Pågående nyanläggningar 13 99 87 518 365
Finansiella anläggningstillgångar 14 187 185 30 29
Summa anläggningstillgångar 1 487 1 361 4 459 4 099

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. - - 4 5
Kortfristiga fordringar 15 149 158 326 302
Kassa och bank 16 131 77 265 228
Summa omsättningstillgångar 280 235 595 535

Summa tillgångar 1 767 1 596 5 054 4 634

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Årets resultat 4 -7 39 42
Resultatutjämningsreserv 118 126 118 126
Övrigt eget kapital 917 916 1 068 1 018
Summa eget kapital 17 1 039 1 035 1 225 1 186

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 18 9 9 9 9
Andra avsättningar 19 3 5 106 103
Summa avsättningar 12 14 115 112

Skulder
Långfristiga skulder 20 250 150 2 952 2 693
Kortfristiga skulder 21 466 397 762 643
Summa skulder 716 547 3 714 3 336

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 767 1 596 5 054 4 634

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 22 608 622 608 622
Borgen- och övriga ansvarsförbindelser 23 2 785 2 510 24 24
Övriga ställda panter 23 - - 213 213
Summa panter och ansvarsförbindelser 3 393 3 132 845 859  
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Noter 

NOT 1 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Verksamhetens intäkter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Försäljning av varor och tjänster 36 42 367 334
Taxor och avgifter 59 60 163 352
Hyror och arenden 42 44 272 276
Bidrag från staten 206 217 209 219
EU-bidrag 2 2 2 3
Försäljning verksamhet och konsulttjänster 57 67 43 56
Intäkter från exploateringsverksamhet 3 - 3 -
Försäljning av anläggningstillgångar 3  - 8  -
Övriga intäkter  -  - 7 4
Aktiverat arbete för egen räkning  -  - 14 8
Summa intäkter 408 432 1 088 1 252

NOT 2 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Verksamhetens kostnader 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Personalkostnader -1 538 -1 534 -1 761 -1 818
Pensionsutbetalningar enl KPA -44 -43 -44 -43
Eget aktiverat arbete 9 11 10 11
Lämnade bidrag -78 -68 -73 -68
Köp av huvudverksamhet -262 -256 -296 -290
Lokal-, markhyror och leasing -106 -104 -56 -59
Fastighets- och entreprenadkostnader -40 -35 -110 -116
Bränsle, energi o vatten -43 -45 -64 -66
Förbrukningsinventarier och material -90 -82 -109 -109
Transporter och resor -33 -37 -40 -51
Övriga främmande tjänster -62 -64 -91 -107
Försäkring- och riskkostnader -6 -7 -13 -18
Realisationsförluster och utrangeringar -3 - -3 -
Övriga kostnader -27 -27 -113 -136
Skattekostnad  - - -13 -14
Summa kostnader -2 323 -2 291 -2 776 -2 884  
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NOT 3 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Avskrivningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella tillgångar  - - -1 -
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -58 -57 -120 -111
Maskiner och inventarier -34 -34 -106 -101
Nedskrivningar enligt nedan -14 -2 -39 -26
Summa avskrivning och nedskrivningar -106 -93 -266 -238

Nedskrivningarna avser;
Mark- byggnader och tekniska anläggningar -14 -2 -14 -4
Maskiner och inventarier  -  - -25 -22
Summa nedskrivningar -14 -2 -39 -26

NOT 4 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Jämförelsestörande poster 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Nedskrivning av materiella anläggningstillg. -14 -2 -39 -26
Stadsbidrag för ökat bostadsbyggande - 7 - 7
Bidrag för hantering av förorenad mark, - 5 - 5
Engångspremier förmånsbaserad pension - -10 - -10
Summa jämförelsestörande poster -14 0 -39 -24

NOT 5
Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision 2020 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision 351 261
varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna (tkr) 319 235

NOT 6 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Skatteintäkter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Preliminär kommunalskatt 1 515 1 512 1 515 1 512
Preliminär slutavräkning innevarande år -23 -14 -23 -14
Slutavräkningsdifferens föregående år -8 1 -8 1
Mellankommunal kostnadsutjämning 2 2 2 2
Summa skatteintäkter 1 486 1 501 1 486 1 501

NOT 7 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Generella statsbidrag och utjämning 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Inkomstutjämningsbidrag 327 312 327 312
Kommunal fastighetsavgift 66 63 66 63
Statsbidrag för flyktingverksamhet 9 17 9 17
Bidrag för LSS-utjämning 56 68 56 68
Kostnadsutjämningsbidrag -25 -49 -25 -49
Regleringsbidrag 33 23 33 23
Generella stadsbidrag 61 - 61 -
Summa generella statsbidrag och utjämning 527 434 527 434

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2020.
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,6 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde 
uppgår till 0,9 mnkr.
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NOT 8 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Finansiella intäkter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ränteintäkter och liknade resultatposter 3 5 4 5
Borgensavgifter 12 8 - -
Summa finansiella intäkter 15 13 4 5

NOT 9 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Finansiella kostnader 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Räntekostnader -2 -2 -23 -27
Övriga finansiella kostnader -1 -1 -1 -1
Summa finansiella kostnader -3 -3 -24 -28

NOT 10
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 8
Inköp 3 1
Utgående anskaffningsvärde 12 9

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 -7
Årets avskrivningar -1 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 -7

Utgående redovisat värde 4 2

NOT 11 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 955 2 334 4 538 4 572
Inköp 120 70 140 109
Omfört från pågående nyanläggning 71 - 194 316
Försäljningar -3 -438 -3 -438
Utrangeringar -5  - -32 -3
Nedskrivningar -14 -11 -14 -11
Omklassificeringar -  - -18 -7
Utgående anskaffningsvärde 2 124 1 955 4 805 4 538

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 004 -1 204 -1 732 -1 881
Utrangeringar/försäljningar 7 248 17 251
Nedskrivningar - 9 - 9
Omklassificeringar  -  - 3  -
Årets avskrivningar -58 -57 -120 -111
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 055 -1 004 -1 832 -1 732

Ingående ackumulerad nedskrivning  -  - -24 -22
Årets nedskrivning  -  - - -2
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -  - -24 -24

Utgående redovisat värde 1 069 951 2 949 2 782

Markreserv 96 90 256 251
Verksamhetsfastigheter 712 614 1 225 1 128
Fastigheter för affärsversamhet 2 2 303 314
Publika fastigheter 242 217 242 217
Fastigheter för annan verksamhet 17 28 923 872
Utgående redovisat värde 1 069 951 2 949 2 782  
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NOT 12 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Maskiner och inventarier 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 538 525 2 248 1 899
Inköp 29 40 108 354
Omfört från pågående nyanläggning 42 20
Försäljningar -1 -24 - -24
Utrangeringar - -3 -5 -6
Omklassificeringar  - - 18 5
Utgående anskaffningsvärde 566 538 2 411 2 248

Ingående ackumulerade avskrivningar -400 -384 -1 295 -1 215
Försäljningar - 15 - 14
Utrangeringar - 3 5 6
Omklassificeringar  -  - -3 0
Omklassificering ingående nedskrivningar - - 48 -
Årets avskrivningar -34 -34 -106 -100
Utgående ackumulerade avskrivningar -434 -400 -1 351 -1 295

Ingående ackumulerad nedskrivning  - - -32 -28
Årets nedskrivningar/återföringar  - - -7 -4
Omfört från pågående nyanläggning -15 -
Omklassificering ingående nedskrivningar -48 -
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -  - -102 -32

Utgående redovisat värde 132 138 958 921

NOT 13 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Pågående nyanläggningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 87 - 365 327
Inköp 84 87 393 475
Omklassificeringar -72 - -222 -420
Nedskrivningar -  - -18 -17
Utgående redovisat värde 99 87 518 365

NOT 14 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Aktier i koncernföretag 162 162 - -
Övriga aktier och andelar;
 - Kommuninvest Ekonomisk förening 13 7 13 8
 - Övriga aktier och andelar 2 3 2 2
Kommuninvest förlagslån 0 5 0 5
Övriga långfristiga fordringar 10 8 15 14
Summa finansiella anläggningstillgångar 187 185 30 29

Aktier i koncernföretag org nr Kapital-
andel 2020-12-31 2019-12-31

Stadsvapnet i Karlshamn AB 556427-2382 100% 160 160
   - Karlshamns Energi AB 556223-8849 100% - -
      - Karlshamns Energi Elförsäljning AB 556527-9345 100% - -
      - Karlshamns Energi Vatten AB 559170-4308 100% - -
  -  Karlshamnsbostäder AB 556526-8355 100% - -
  -  Karlshamns Hamn AB 556016-9467 100% - -
      - Karlshamns Kombiterminal AB 556616-5659 100% - -
      - Karlshamn Tank Storage 556885-5224 50% - -
   - Karlshamnsfastigheter AB 556788-5160 100% - -
   - Kreativum i Blekinge AB 556545-4989 100% - -
Västblekinge Miljö AB 556198-1480 50% 2 2
Summa aktier i koncernföretag 162 162  83
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NOT 15 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Kundfordringar 22 21 64 70
Aktuell skattefordran - - 5 5
Immateriella omsättningstillgångar - - 2 5
Fordran fastighetsavgift 43 40 43 40
Övriga kortfristiga fordringar 30 27 50 44
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 70 162 138
Summa kortfristiga fordringar 149 158 326 302

NOT 16 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Kassa och bank 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Koncernkonto 130 75 242 164
Övriga bankkonto 1 2 23 64
Summa kassa och bank 131 77 265 228

NOT 17 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Eget kapital 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående eget kapital 1 035 1 042 1 186 1 144
Årets resultat 4 -7 39 42
Utgående eget kapital 1 039 1 035 1 225 1 186
 - varav resultatutjämningsreserv (RUR) 118 118 118 118

NOT 18 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Avsättning pensioner 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättning pensioner inkl löneskatt 7 9 7 9
 - årets utbetalningar -1 -1 -1 -1
 - förändring löneskatt - - - -
 - övrigt - -1 - -1
Utgående avsättning inkl löneskatt 6 7 6 7
Aktualiseringsgrad % 99 99 99 99

Ingående avsättning företroendevalda (inkl 
löneskatt) 2 2 2 2
Nyintjänad OPF-KL 1 - 1 -
Utgående avsättning förtroendevalda 3 2 3 2

Summa utgående avsättning pensioner 9 9 9 9

KPAs överskottsfond
Ingående kapital 1 1 1 1
Utgående kapital 1 1 1 1

Kommunen har ti l l sammnas  med koncernbolagen gemensam checkräkningskredit på  200 mnkr. 

Krediten är för närvande outnyttjad.
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NOT 19 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Andra avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Uppskjutna skatter  -  - 89 79
Övriga avsättningar 3 5 17 24
Summa andra avsättningar 3 5 106 103

Uppskjutna skatter
Uppskjuten skatt* på temporära skillnader;
Byggnader och mark - - 29 19
Maskiner och inventarier - - 62 63
Pågående nyanläggningar - - 1 -
Underskottsavdrag - - -3 -3
Summa uppskjuten skatteskuld - - 89 79
* Använd skattesats 20,6% vid beräkning av uppskjuten skatt på temporära skillnader

Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättning 5 9 24 30
Årets avsättningar 3 1 9 11
Under året ianspråktagna belopp -5 -5 -16 -17
Summa utgående övriga avsättningar 3 5 17 24

NOT 20 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut 250 150 2 950 2 691
Övriga långfristiga skulder - - 2 2
Summa långfristiga skulder 250 150 2 952 2 693
Klassificerat som kortfristig skuld - - 88 29
Total skuld inkl kortfr del 250 150 3 040 2 722

Genomsnittlig räntebindningstid 3,46 4,68 3,73 3,67
Genomsnittlig låneränta (procent) 0,78 0,91 0,87 1,05

Låneskuldens förfallostruktur
Lån som förfaller inom;
1 år - - 525 517
2-5 år 200 100 1 603 1 396
5-10 år 50 50 912 807
Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 250 150 3 040 2 720

Fördelning på långivare

Handelsbanken - - 44 103
Nordea - - 3 3
Sparbanken - - 2 2
Kommuninvest 250 150 2 989 2 612
Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 250 150 3 038 2 720

I Kommunen består avsättningarna utav avsättning för deponi 0 mnkr (5 mnkr) som avser sanering 
deponi Hunnemara, samt 3 mnkr sanering Möllebackens förskola. 
Tillkommande avsättningarna i koncernen avser främst Västblekingen Miljö AB. Avsättning för framtida 
kostnader för sluttäckning av deponier på 14 mkr (30 mnkr) samt framtida behandlingskostnader för 
restlager 4 mnkr (3 mnkr). Då ägarandelen av bolaget är 50 %,  inkluderar balansposten för 
koncernen 50 % av dessa belopp, dvs 9 mnkr (16 mnkr)

 

85



 

 79 

NOT 21 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Leverantörsskulder 71 92 134 169
Kortfristig del av långfristiga skulder - - 88 29
Förskott från kunder - - 17 19
Moms och särskilda punktskatter 2 3 8 5
Personalens skatter och avgifter 24 22 27 25
Övriga kortfristiga skulder 31 8 47 25
Semesterlöneskuld 85 82 105 101
Upplupna löner 25 22 25 26
Negativ avräkning skatteintäkter 45 15 45 15
Fondering VA - - 20 14
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 183 153 246 215
Summa kortfristiga skulder 466 397 762 643

NOT 22 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Ansvarsförbindelser pension 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 622 644 622 644
  Ränte- och basbeloppsuppräkning 15 16 15 16
  Årets utbetalning -35 -34 -35 -34
  Övrig post 9 - 9 -
  Förändring av löneskatt -3 -4 -3 -4
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner 
inkl löneskatt 608 622 608 622

Övriga upplysningar om pensioner
Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåttaganden redovisas den totala pensionsskulden till och 
med år 1997 som ansvarsförbindelse. RIPS 19 har använts för beräkning av pensionsskulden
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NOT 23 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Borgens- och andra ansvarsförbindelser 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Borgen för helägda koncernbolag;
 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 - -
 - Karlshamnsbostäder AB, borgen 1 079 1 047 - -
 - Karlshamns Energi AB (koncernen), borgen 577 496 - -
 - Karlshamns Hamn AB (koncernen), borgen 432 333 - -
 - Karlshamnsfastigheter AB 339 282 - -
 - Kreativum i Blekinge AB 2 2  -  -
Summa borgen för helägda dotterbolag 2 715 2 446  - -
Borgen för Västblekinge Miljö AB 46 41  - -
Kommunalt förlustansvar egna hem - -  - -
Borgen för NetPort Science Park AB 24 24 24 24
Utgående ansvarsförbindelser 2 785 2 511 24 24

Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Övriga ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Företagsinteckningar  - - 6 6
Fastighetsinteckningar - - 207 207
Summa ställda säkerheter  - - 213 213

NOT 24 Kommunen Kommunen
Kommun-

koncernen
Kommun-

koncernen
Justering för ej likviditetspåverkande poster 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Avskrivningar, nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 106 93 266 238
Förändring avsättningar -2 -6 3 4
Reavinst, försäljning materiella anläggningstillgångar -3 -1 2 -1
Summa ej likviditetspåverkande poster 101 86 271 241

NOT 25
Upplysning om särrredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Särredovisningen finns tillgänglig hos;

 - Karlshamns Energi Vatten AB, tel 0454-818 00 www.karlshamnenergi .se

Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF §105, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner 
och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommunivest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Karlshamns 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 230 458 965 kr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 3 348 555 905 kronor.  

 

87



 

 81 

Redovisningsprinciper 
 
Den kommunala sektorns redovisning regleras av Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Avvikelser från rekommendationerna 
redovisas under respektive rubrik nedan. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången reducerat 
med eventuellt investeringsbidrag. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras.  
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och har en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om principer för komponentavskrivning. Av beslutet 
framgår att komponentavskrivning ska tillämpas från och med 2014 samt att 
investeringsprojekt som påbörjats före 2014 men som fortfarande pågår 2014 ska omfattas av 
komponentavskrivning. 
 
Ränteutgifter aktiveras inte i kommunen. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och 
redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.  
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar som består av flera komponenter med olika 
nyttjandeperioder delas upp och skrivs av var för sig. Mark och konstnärlig utsmyckning har 
obegränsad livslängd och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar. En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Byggnader  
Stommar, grund 75-100 år 
Fasad, yttertak, fönster 30-80 år 
Värme, sanitet, kyla ventilation 20-50 år 
El, tele, styr- och övervakning 15-40 år 
Övrigt byggnader 20-60 år 
Markanläggningar 50-70 år 
Maskiner, tekniska anläggningar  5-25 år 

 Övriga inventarier 5-20 år 
Persondatorer och IT investeringar 3 år 
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Avvikelse från RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Enligt 
RKR R4 ska avskrivning ske från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Vår 
bedömning är att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens där 
avskrivning ska ske från anskaffningstidpunkten. 
 
Exploateringsverksamhet, redovisas i sin helhet som anläggningstillgångar. Enligt RKR R4 ska 
tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som 
anläggningstillgång. Övriga tillgångar som inte uppfyller kriteriet ska klassificeras som  
omsättningstillgång (avser tomtmark med avsikt att försäljas). Översyn av 
redovisningsprinciperna pågår och kommer att förändras. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar 
Följande avskrivningstider tillämpas; 

- Goodwill 5 år 
- Koncessioner 5-10 år 
- Balanserade kostnader för utvecklingsarbete 5 år 

 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när kommunen blir part i 
det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 
reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt 
väsentligt överförts till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört. 
 
Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring 
värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Eventuella transaktionsutgifter 
kostnadsförs när de uppkommer. Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna till 
verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap 6-7§ LKBR. 
 
Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring 
värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet. Efter första redovisningstillfället värderas 
tillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella nedskrivningar. Finansiella 
omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. 
 
Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella 
direkta transaktionsutgifter periodiseras jämnt över lånets löptid. Efter första 
redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärdet medan 
långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
 
 
Intäkter 
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Skatteintäkter 
Kommunens redovisade skatteintäkt består av preliminära skatteinbetalningar som kommit 
kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga 
taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära 
slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKLs decemberprognos. 
 
Leasing 
Enligt RKR R5 ska leasingavtal klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. 
Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är ett 
operationellt leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 
redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen.  
 
Avvikelse från RKR R5 
Alla leasingkontrakt har behandlats som operationella i redovisningen vilket innebär att 
kostnaden har redovisats linjärt under leasingperioden. Arbetet med att skapa rutiner för att 
redovisa i enlighet med RKR R5 pågår. 
 
Jämförelsestörande och extraordinära poster 
Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med 
den löpande verksamheten betraktas och redovisas som extraordinära poster. 
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är 
extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 
Extraordinära poster särredovisas på egna rader och jämförelsestörande poster särredovisas i 
not när de förekommer.  
 
Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 19 
och redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring 
och redovisning. Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt K3. 
Pensioner intjänade före 1998, inklusive löneskatt, redovisas som en ansvarsförbindelse inom 
linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen. RIPS 19 har använts för beräkning 
av pensionsskulden. Pensionsåtagandet i kommunen redovisas enligt blandmodellen. 
 
Avsättningar 
Som avsättning redovisas en legal förpliktelse som på balansdagen antingen är säker eller 
sannolik till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.  
 
Sammanställd redovisning 
Syftet med sammanställda räkenskaper är att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet 
och ekonomi och att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som möjliggör 
jämförbarhet mellan kommunerna. 
 
I de sammanställda räkenskaperna ingår alla koncernföretag där kommunen har ett varaktigt 
betydande inflytande (minst 20%) eller om det har särskild betydelse för kommunens 
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verksamhet eller ekonomi. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden;  
Räddningstjänsten Västra Blekinge, Cura Individutveckling samt Miljöförbundet Blekinge Väst 
ingår inte. Skälet till detta är att de ej har väsentlig påverkan. 
 
Vid förvärvstidpunkten upprättas en förvärvsanalys som ligger till grund för eliminering av 
kommunens aktier i de kommunala koncernföretagen. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då 
det betydande inflytandet erhålls. I förvärvsanalysen värderas identifierbara tillgångar och 
skulder inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av 
mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och 
anskaffningsvärdet. Konsolideringen sker i proportion till kommunens ägda andel av det 
kommunala koncernföretaget vilket innebär att enbart ägd andel av de kommunala 
koncernföretagens räkenskapsposter medtas i de sammanställda räkenskaperna. 
Mellanhavanden mellan koncernföretagen samt kommunen elimineras i sin helhet.  
 

 

Ord och uttryck 
 
tkr= tusentals kronor mnkr = miljontals kronor mdkr = miljarder kronor 
 
Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital verksamhetsmått i de kommunala bolagen. Utgörs av 
rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i 
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  
 
Avsättningar ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt 
bestämd. 
 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man 
kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 
(skulder, avsättningar och eget kapital). 
 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar.  
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 
Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 
 
Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 
 
FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
 
Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 
 

91



 

 85 

Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2020 1,50 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 
påverkat likvida medel.  
 
Kommunalt koncernföretag, företag där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande 
(minst 20%) eller om det har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. 
Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten AB, Karlshamnsbostäder 
AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn Kombiterminal AB, Kreativum i Blekinge AB och 
Karlshamnsfastigheter AB.  
 
Kommunal koncern, kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. , 
Koncernen bildades 1997 och ägs till 100% av Karlshamns Kommun. I kommunkoncernen 
ingår även delägda Västblekinge Miljö AB. 
 
Konsolideringsgrad, andel av pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, 
försäkring eller egna förvaltade pensionsmedel. Summan av de förvaltade pensionsmedlen 
divideras med summan av pensionsförpliktelser. 
 
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 
 
Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de 
investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag. 
 
OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker. 
 
PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 
tidigare. 
 
Totala pensionsförpliktelser, summan av avsättning för pensioner ( inklusive särskild 
löneskatt) och ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser ( inklusive särskild 
löneskatt) 
 
Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till 
vilka de hör. 
 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 
förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräk-
ningen för de två senaste åren.  
 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 
 
SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 
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Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten 
dividerat med nettoinvesteringar. 
  
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga. 
 
Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna 
kapitalet.  
 
Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 
 
Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kort-
fristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 
 
Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och 
förråd), anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 
 
Verksamhetens resultat, innehåller skatteintäkter och statsbidrag men inte finansiella 
kostnader och intäkter. Fr o m 2019 ska vissa finansiella instrument bokföras till verkligt 
värde. Orealiserade vinster ska inte räknas med i balanskravsresultatet. Det saknas därför  
krav på återställande vid negativt resultat som beror på oraliserade vinster.  
 
Årets resultat  skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen. 
 
Återlånade medel, skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Summan av pensionsförpliktelser minskas 
med summan av förvaltade pensionsmedel. 
 
ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 
 
Överskottsgraden mäter årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. 
 
Överskottsmedel, överskott kan uppstå i en pensionsförsäkring. Överskottsmedel kan 
användas för exempelvis nya premier och indexering ( värdesäkring). Hur överskottet 
beräknas framgår av försäkringsavtalet 
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Nämnders och bolags och 
resultatrapporter  

 
 

Bilaga till Årsredovisning 2020 
 
 
 

Till Kommunstyrelsen    2021-04-13 
Till Kommunfullmäktige 2021-04-26 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅR 2020 
Period: Januari – December 2020 
Nämnd: Kommunfullmäktige 
Nämndsordförande: Marie Sällström 
Förvaltning:  
Förvaltningschef:  

 

4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Årsbudget 
2020

Utfall 2020 Budgetavvikelse             
2020

Föregående prognos 
2020 (okt)

Avvikelse utfall 2020 
jämfört med 

föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader -1 793 -1 225 568 -1 300 219 -1 444 -1 153 -1 106
Övriga kostnader -1 176 -349 827 -500 23 -372 -403 -403
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruttokostnader -2 969 -1 574 1 395 -1 800 242 -1 816 -1 556 -1 509

Nettokostnader -2 969 -1 574 1 395 -1 800 242 -1 816 -1 556 -1 509

 
 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Överskottet i driften beror på pandemin, som bland annat  inneburit att Fullmäktige under en längre tid tjänstgjort med halverat antal ledamöter.   
Andra aktiviteter som Medborgarceremonin har ej genomförts fysiskt utan digitalt detta år. Även middagen som hålls för den personal som varit 
anställda i kommunen i 25 år har genomförts på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare tradition.  
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RESULTATRAPPORT KOMMUNREVISIONEN ÅR 2020 
Period: Januari – December 2020 
Nämnd: Kommunrevisionen 
Nämndsordförande: Lars Beckman 
Förvaltning:  
Förvaltningschef:  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Kommunal revision 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Den kommunala revisonens uppdrag anges i Kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen har 
under året utvecklat sin bedömning och uppföljning av nämnderna genom att fokusera på nämndspecifika risker. 
Riskbedömningarna har fördjupats genom diskussioner med nämndernas ledamöter och med uppföljande diskussion med 
nämndernas presidier. Stort fokus har legat på att följa nämndernas arbete kring effektivisering av verksamheterna. 
Revisionen har även fortsatt under året att följa upp beslutsunderlag och resultat av investeringar, såsom Stillerydsområdet, 
parteringupphandling och beredning av investeringsbeslut för Emigranten genom en gemensam granskning mellan 
lekmannarevisorerna och kommunrevisionen. Kommunstyrelsen har varit i fortsatt fokus genom granskningar av arbetsmiljö, 
inköpsrutiner samt uppsiktsplikten över nämnderna och bolagen. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

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

indikator 
Effektivisera kommunikation med 
nämnder och kommunstyrelse  

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

Närvaro på 
revisionsmöten 

 Helt 

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Liksom de senaste åren påverkar kommunens ansträngda ekonomi vilka granskningar som kommunrevisionen genomför. 
Granskningarna fokuserar på resultat och beslutsunderlag gällande investeringar samt besparingsåtgärder inom nämnderna. 
Investeringsgranskningar har avsett Emigranten, Stilleryds industriområde, partnering upphandling av Mörrumsskolan samt 
specifik uppföljning av inköp av LED-belysning. Nämndernas ekonomi har granskats genom skrivelser till de nämnder som 
redovisade negativa avvikelser efter första tertialen. En särskild granskning av ledamöternas arbete för en ekonomi i balans i 
AV-nämnden samt kommunens inköpsprocess. Som en konsekvens av att vi följt upp aspekter av kommunens svaga 
ekonomi har revisionen inte haft resurser att granska de kvalitativa aspekterna i tänkt omfattning. Dock har granskning gjorts 
av  måluppfyllelse i grundskolan och en utredning kring ändamålsenliga kvalitetsledningssystem inom omsorgsnämnden.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Vår fokusering på investeringsprocessen har bidragit till att ekonomikontoret har tagit fram en ny matris för riskbedömning av 
investeringar, vilket leder till en tydligare prioritering av investeringsobjekt i bolagskoncernen. Vi ser det som positivt att våra 
granskningar leder till ett aktivt förändringsarbete av organisation och styrning. Revisionen efterlyser snabbare förändringstakt 
och ser att det finns betydligt mer att göra inom området för att kommunen ska få kontroll över investeringsvolym och för att 
formulera och uppnå avkastningskrav på tänkta investeringar. Vi har genom den utökade närvaron i nämnder och presidier 
ökat förståelse för revisionens uppgift och en högre förändringstakt med effektiviseringar. Genom denna närvaro så har 
revisionen skapat en beredskap att snabbare och aktivare kunna genomföra mindre förstudier och rapporter för att kunna lyfta 
stödja verksamheterna att förstå att prioritera sitt arbete kring risker. 
 
Revisionen har tidigare rekommenderat att AV-nämnden ska ta fram nyckeltal för att följa upp kostnader i en volymstyrd 
verksamhet. Uppföljning visar att nämnden har följt revisionens rekommendation, men att det fortsatt kvarstår styrande arbete 
för att fatta beslut utifrån den ekonomiska uppföljningen och nuläge.  
 
Vårt arbete med att kommunicera våra riskbedömningar till samtliga ledamöter i nämnderna och närmare diskussion kring 
värdering av riskernas konsekvenser med presidierna har överlag tagits emot positivt av presidierna samt nämnderna.  
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

2020
Utfall 2020 Budgetavvikelse             

2020
Föregående 

prognos 2020 (okt)
Avvikelse utfall 2020 

jämfört med 
föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 175 175 0 175 175 0 0 0

Personalkostnader -647 -660 -13 -670 -30 -630 -544 -541
Övriga kostnader -978 -894 84 -941 -51 -843 -900 -746
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruttokostnader -1 625 -1 554 71 -1 611 -81 -1 473 -1 444 -1 287

Nettokostnader -1 450 -1 379 71 -1 436 94 -1 473 -1 444 -1 287

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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7. Investeringsuppföljning  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget 
2020

Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

KS projekt > 7 mnkr 0

Projekt < 7 mnkr 0
0
0

Summa 0 0 0 0
 

 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

Prognosen för 2020 är ett nollresultat i förhållande till erhållen budget. 
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10. 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  
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltnin
gen 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd: Revision
-1473 0 -1 450 -1 379 71 0 0 0

0

Kommentarer:

 
 
Bilaga Covid 19 
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens utfall 

för Covid 19

Kompensa-tion 

för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

0 0 0 0 0 0 0 0

0

Kommentarer:
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2020 
Period: Januari – december 2020 
Nämnd: Kommunstyrelsen 
Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen / Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling / Ulrika Nordén Johansson 

 
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 KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
KS har, med anledning av pandemin, vidtagit åtgärder för att så långt möjligt bidra till uppfyllelsen av KF målområden. De 
ekonomiska konsekvenserna är dock betydande vilket påverkar utfallet vid årets slut.  
  
Krisledningsnämnden har bedömt det som viktigt att stötta lokala företag och organisationer genom att inte debitera olika 
typer av avgifter och hyror, vilket belastar kommunstyrelsens resultat. Det har även funnits ett behov av att säkerställa 
möjligheter till möten på distans för politik och förvaltning vilket även detta belastar resultatet. Utöver detta 
har Kommunstyrelsen hanterat kostnader för inköp av personal och skyddsutrustning för stöttning inom information, logistik 
och omsorg.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens verksamhetsområden har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till ökad 
kommunövergripande måluppfyllelse. Även om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling. 
Sammanfattningsvis innebär detta att måluppfyllelsen är på väg mot god. 

Prioriterade insatsområden 
 Minskad klimatpåverkan 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan vilket leder till god måluppfyllelse: 
Samordnad varudistribution pågår 
Investeringar gällande energibesparingar (Solceller på Norreports förskola och Stenbackanavet) har genomförts. 
Uppdatera driftövervakningssystem för snabbare åtgärder och energioptimering 
Kontinuerligt utbyte av bilar som drivs av fossilt bränsle till fossilfria alternativ. Mätning i KKiK visar att Karlshamn ligger bland 
de 25 % bästa kommunerna i Sverige. 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ligger på 35 % vilket är den nivå som kommunstyrelsen har beslutat om för 
2020. Resultaten har visat på en kontinuerlig ökning de senaste 3 åren vilket är positivt. Ökningen har dock inneburit ökade 
kostnader vilket gör det svårt att hålla budgeten för livsmedel.   
Arbete med att minska matsvinnet pågår och mätningar har genomförts i slutet av året för att kunna följa matsvinnet framöver. 
Kommunala Miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) är inrättat och förutom politiker och tjänstepersoner ingår även 
personer från högskolan och från det privata näringslivet. 
Betydande miljöinsatser i form av sanering i Vägga- och Möllebackens förskoleområde har bidragit till bättre livsmiljö. 

Mindre avvikelse: 
Klimat- och energistrategi samt klimatanpassningsplan är försenat och kommer att tas fram tidigast 2021 
Ett förslag till riktlinjer och manual för hållbart byggande har tagits fram och gäller alla byggnader som fastighetsenheten 
ansvarar för.  
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 Folkhälsoarbetet  

Arbetet med att HBTQ-certifiera medarbetare löper 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 

2020, Minskning mot 
föregående år 
(2019 = 568 kg/person) 
(2018 = 520 kg/person) 
(2017 = 555 kg/person) 
 

2019 visar det 
senaste resultatet. 
 
2019 = 568 
kg/person 

Ej uppfyllt  

-”- 

 

Matsvinn i kommunens 
måltidsverksamhet  

 

Startvärde 2020 = 64 
g/portion 

64 g/portion Helt 

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

2020, ökning mot 
föregående år 
(2019 = 55%) 
(2018 = 53%) 

53 %, Karlshamns 
resultat ligger bland 
de 25% bästa 
kommunerna 

Ej uppfyllt  

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

2020, 35 % 
(2019 = 34%) 
(2018 = 33%) 

35 % Helt 

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

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

På grund av 
problem med nya 
system finns ingen 
uppföljning 
för helår 2020.   

Ej uppfyllt  
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-”- 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 %              

Flickor 26 % 

 

Ej uppfyllt  

Pojkar 7 % 

 

Helt 

-”- 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 %          

Flickor 25 % 

 

Helt 

Pojkar 10 % Helt 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens verksamheter bidrar direkt till samhällsutvecklingen och stimulerar både genom kommunala insatser samt genom 
delaktighet i olika samarbeten med och bidrag till externa aktörer inom innovationsområdet. Här kan nämnas Tillväxtarbetet inom Region 
Blekinge, BTH, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet samt NetPort SciencePark. Den kommunala organisationen samlas kring en 
tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra bemötande är ytterligare ett 
exempel. Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet. Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god.   
 
Prioriterade insatsområden 
 Snabb och smidig handläggning av företagsärenden 

Flertalet aktiviteter löper enligt plan för god måluppfyllelse: 
Utveckling av näringslivslots och utveckla samarbetet med övriga kommunala verksamheter. Lotsen är ett viktigt verktyg i 
detta. En utvärdering av lotsen har gjort för att stärka och förbättra lotsen ytterligare. INSIKT körs igång våren 2021. Ett 
arbete med att skapa Sveriges bästa bemötande har startat. 40 medarbetare med mycket företagskontakter har identifierats 
och kommer ingå i detta arbete under 2021. 
Handelsanalysen – Resultatet finns rapporterat och en konkret lista på som kan åtgärdas av såväl kommun som 
fastighetsägare som handlare inklusive Centrumföreningen. Centrumföreningen ska få ett större uppdrag utifrån listan. 
Marknadsföring och kommunikation pågår hela tiden i olika tappning, främst via sociala medier, och marknadsföringen 
uppmärksammas ofta från externt håll då Karlshamn upplevs synas och höras mer. 
Samverkan med Centrumföreningen, Ung företagsverksamhet och Nyföretagarcentrum m fl utvecklas gemensamt. 
Digitalisering av bygglov har inneburit att en smidigare väg in har skapats vilket uppskattas av företag. 

 
 Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  

Planerade aktiviteter löper enligt plan för god måluppfyllelse 
Markförvärv och planläggning av Janneberg och Strömma, planprogram för Janneberg och Duveryd samt detaljplaner för 
Strömma, Väster Port, kvarteret Åsikten, Hällaryds skola m fl pågår.  
Ny detaljplan som möjliggör etablering av Räddningstjänsten har vunnit laga kraft.  
Bostadsförsörjningsprogrammet har vunnit laga kraft. 
Arbete med fördjupad översiktsplan för Svängsta har vunnit laga kraft. 
Digitalisering av bygglovsprocessen är genomförd i slutet av 2020 och ger redan bättre resultat i tillgänglighet. 
Flera detaljplaner som tillåter en blandning av olika markanvändning har vunnit laga kraft. 
Ny tjänst som etableringschef är inrättad och ny näringslivschef är anställd i augusti   
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 Förvärv av strategisk mark 
Aktiviteter löper enligt plan för god måluppfyllelse: 

Inköp av Janneberg och Duveryd 
 
 Markanvisning 

Aktiviteter löper enligt plan för god måluppfyllelse: 
Markanvisningar för Å-rummet och Duveryd är genomförda. Markanvisning för Jannebergs gård pågår.  

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

Aktiviteter kopplade till utveckling i besöksnäringen och till att stimulera fler besökare har på grund av den globala pandemin 
anpassats till det rådande läget. Minskat utbud, färre antal gästnätter och företag som har kämpat för sin överlevnad gör 2020 till 
ett år där utvecklingen har inriktats på anpassning och nytänkande. Allt fler har stannat hemma under sin semester, vilket har 
resulterat i andra typer av besöksflöden och en förändring av efterfrågan.  
Markanvisning för Tärnö i syfte att utveckla besöksnäringen pågår. 
 

 Attraktiv stadskärna 
Aktiviteter löper enligt plan för god måluppfyllelse: 

Policy för butiker för användning av mark utanför byggnaden 
Uppdatera stadsmiljöprogram i mån av tid, en lista med prioriterinade insatser är utarbetad.  

 
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%) 
 

2 av 2 detaljplaner 
som motsvarar 
indikatorn 

Helt 

-”- 
 

Markanvisningar Minst 1 
markanvisning per 
år 

2 markanvisningar 
2020 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
En följd av pandemin är en ökande sjukfrånvaro vilket innebär att trenden som tidigare år visat en minskning brutits. Det märks även att 
antalet timanställda ökat, vilket också får antas bero på Covid-19. När det gäller både sjuktal och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar 
för att måluppfyllelsen ska kunna sägas vara på god väg mot god eller god. Inom personalområdet ses även positiv utveckling, 
sysselsättningsgraden och antalet heltidsanställningar ökar och personalomsättningen inom flera nyckelgrupper sjunker. 
Kommunen har en utmaning i det ekonomiska resultatet som för 2020 visar ett underskott vilket gör att sammanfattningsvis kan 
måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi.  
 
Prioriterade insatsområden 
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   

Flertalet aktiviteter löper enligt plan för god måluppfyllelse:  
Förnyelse av arbetsmiljöutbildning, samtliga chefer och skyddsombud får möjlighet att gå utbildningen tills sommaren 2021. 
Ny arbetsmiljöutbildning genomförd hösten 2020 med deltagande från samtliga chefer som leder chefer.  
Chefsutveckling - Fortsatt tema tillit på chefsdagen 2020 samt i övriga utbildningar och konsultationer. 
Heltid som norm - Arbetet fortlöper enligt plan med workshops och framtagande av nya arbetssätt och en 
bemanningshandbok kopplat till Heltid som norm. 
Schemaläggning och arbetet med hälsosamma scheman. 
Utveckling av lönepolitiken - fortlöper enligt plan, bl a med utökad LOK med Vårdförbundet och informationsinsatser till 
medarbetare 

 
 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  

Delar av planerade aktiviteter visar avvikelser pga Covid-19:  
Sjukfrånvaron 2020 ökar jämfört med 2019, framför allt inom omsorgs- och samhällsbyggnadsförvaltningarna men även 
utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd visar på ökning.  
Sjuklönekostnaderna ökar pga Covid-19. Kommunen får ersättning för sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli 2020 enligt 
deklarerad kostnad. För augusti till februari 2021 får kommunen ersättning för förhöjda sjuklönekostnader i förhållande till en 
”normalkostnad” för perioden. Normalkostnaden definieras som 1,07% av lönesumman. Eftersom Karlshamns kommuns 
sjuklönekostnader överstiger normalkostnaden ersätts kommunen med den överskjutande delen. Ersättningen regleras via 
skattekontot baserat på den angivna kostnaden i arbetsgivardeklarationen.  
Andelen timavlönade har ökat vilket förmodligen beror på behovet av personal under Covid-19. 
Arbete med tidiga insatser pågår. 
Samtliga chefer och fackliga ombud som arbetar med rehabilitering har erbjudits rehabiliteringsutbildning under 2020 och 
fortsatta tillfällen erbjuds för att samla upp dem som inte gått och de som nyanställs som chefer. 
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 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 nämnder och förvaltningar med att nå en 
ekonomisk hushållning. Ingångsläget för 2020 var tufft för kommunen och arbetet har försvårats av Covid-19. Kommunen följer 
beslut från regeringen och rekommendationer från SKR avseende bokföring och täckning av kommunens ökade kostnader. 
Planerade aktiviteter löper i stort enligt plan: 

Utökad och utvecklad resultatuppföljning till nämnder, KS och KF. 
Utbildning pågår inom e-handel 
 

 Digitalisering och automatisering 
Aktiviteterna löper i stort enligt plan: 

Digitalisering av bygglov har inneburit att en smidigare väg in har skapats vilket uppskattas av både företag och allmänhet.  
Planerade digitala HR-tjänster är klara och roboten Sven är till viss del igång 
Digitalt rehabstöd är klart och har implementerats i verksamheten under hösten i samband rehabiliteringsutbildning för chefer. 
Digitala ekonomiprocesser pågår och bokslutsprocessen är digitaliserad. 
Framtagande av upphandlingsunderlag till IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsutveckling är klart och ska presenteras för 
kommunens ledningsgrupp. 
Projektledning av införande av relevanta externa e-tjänster har skett i nära samarbete med verksamheterna och ett sextiotal 
tjänster har utvecklats under året. 
Marknadsföring av utbud och värdegrundsarbete inom kommunens verksamheter har speglats genom reportage, 
pressmeddelande och inlägg i sociala medier kontinuerligt under hela året. 
Fortsatt utveckling och anpassning av visitkarlshamn.se med till exempel ny chatfunktion har skapat bättre digital 
tillgänglighet. Flertalet nya InfoPoints (lokala informationsplatser) har etablerats i samverkan med aktörer under året, de flesta 
försedda med digitala skärmar och alla med generellt informationsmaterial. 
Årets resultat i servicemätningen gällande svar på e-post och via telefon visar på god förbättring och utveckling och bidrar till 
måluppfyllelse av KF:s mål. 
 

 Krisledning 
Planerade aktiviteter har förändrats och utvecklats pga Covid-19: 

Kriskommunikationsarbetet har utvecklats och testats i skarpt läge under större delen av året. 
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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 %) 

98 % 
 

Helt 

-”- 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 %) 

70 % 
 

Helt 

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

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

84 % 
 

Ej uppfyllt  

-”- Sjukfrånvaro, % 2020, Minskning 
mot föregående år 
(2019 = 7,3 %) 
(2018 = 7,9 %) 
 

8,4 % 
Ökningen kan till 
stor del förklaras av 
Covid-19 

Ej uppfyllt  

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

2020, Minskning 
mot föregående år 
(2019 = 4,5 %) 
(2018 = 4,6 %) 

5,9 %  
Ökningen kan till 
stor del förklaras av 
Covid-19 

Ej uppfyllt  

-”- 
Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda % 
 

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = 89,2 %) 
(2018 = 88,1 %) 

89,5 %  Helt 

-”- 
Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 
 

2020, Ökning mot 
föregående år 
(2019 = 74 %) 
(2018 = 72 %) 

77 % Helt 

-”- 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 = 18 %) 
(2018 = 17 %) 
 

25 % 
 

Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 
Ökat fokus på budget 2021 och planperioden 2022-2023 med hänsyn till att kommunens driftkostnader inte balanserar mot budget och 
mot den osäkerhet som Covid-19 har medfört. 
 
Många av kommunens verksamheter har påverkats av ändrade förutsättningar pga Covid-19 
 
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.  
 
Högre personalomsättning än väntat har lett till att rekrytering och introduktion behövts prioriteras av HR-avdelningen. 
 
Pandemin har inneburit osäkra prognoser för innevarande år, osäkra prognoser för framtiden och budgetarbetet har förskjutits. 
Utvecklingsområden såsom tydlig inköpsprocess och ökad avtalstrohet, digitalisering osv. har påbörjats men tagit längre tid pga 
pandemin. 
 
Att möta organisationens behov av ordinarie kommunikationsstöd samtidigt som kriskommunikationen har krävt högsta prioritering. 
 
Uppgiften att bedriva en god fastighetsförvaltning har försvårats av stora och oväntade engångskostnader under året samt av att det inte 
gått att besöka fastigheterna lika mycket som tidigare pga Covid19. 
 
Flera större planeringsprojekt kommer att vara kostnadstunga när det gäller utredningsbehov. Det är därför viktigt att övergripande 
prioriteringar görs utifrån ekonomi och att projekt väljs som ger störst nytta till medborgaren.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Kommunen har sammantaget kunnat hantera konsekvenserna av den pågående pandemin på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har haft 
både en samordnande och stödjande roll i det arbetet och verksamheterna har lyckats ställa om med mycket kort varsel och personalen 
har gjort ett fantastiskt arbete. 
 
Omfattande åtgärder har under året vidtagits som minskat kommunens befarade underskott. 
 
Serviceverksamheten har tagit över kommunens totala bilparkshantering och 61,5 % av kommunens bilpark drivs av fossilfritt bränsle. 
Kommunkoncernens andel av miljöbilar är 53 % och Karlshamns resultat ligger bland de 25 % bästa kommunerna 2020. 
 
All tvätteriverksamhet inom äldreomsorgen utförs av serviceverksamheten och ger en årlig besparing motsvarande 1 mnkr. 
 
Östralycke kök invigt och i drift sedan i våras vilket ökar kapaciteten för Måltidsservice samt förbättrar arbetsmiljön för personalen.  
 
En utveckling har skett av koncernredovisningen vilket skapar en större helhetsbild och ett fokus på kommunen och de kommunala 
bolagens verksamheter. 
 
Det genomförda markanvisningsprojektet har fått stor uppmärksamhet bland allmänheten då många visat intresse för att flytta till 
Karlshamn.  
 
Digitalisering av kommunens tomtkö. 
 
Tack vare mark och exploatering och kommunikationsenhetens insatser (busskampanj) har kommunen lyckats sälja flera svårsålda 
tomter.  
 
Fokus på värdeskapande kommunikationsinsatser har lett till fler konstruktiva dialoger i våra sociala mediekanaler - ett arbete som på sikt 
stärker Karlshamns kommuns varumärke.  
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4. Ekonomisk uppföljning, drift  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Årsbudget 
2020

Utfall 2020 Budgetavvikelse             
2020

Föregående prognos 
2020 (okt)

Avvikelse utfall 2020 
jämfört med 

föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 363 593 362 036 -1 557 355 137 -3 099 365 135 388 457 283 128

Personalkostnader -231 162 -225 538 5 624 -221 200 -4 950 -220 588 -221 748 -184 386
Övriga kostnader -266 913 -273 434 -6 521 -275 598 -15 774 -257 660 -293 776 -280 144
Kapitalkostnader -63 956 -63 897 59 -63 956 -812 -63 085 -64 851 -4 670
Bruttokostnader -562 031 -562 870 -839 -560 754 -21 536 -541 334 -580 375 -469 200

Nettokostnader -198 438 -200 834 -2 396 -205 617 -24 635 -176 198 -191 918 -186 072

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och covid-19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid-19 
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7. Investeringsuppföljning  

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2020

Utfall 

2020

Budget- 

avvikelse 

2020

Föregående 

prognos 

2020 (okt)

Projekt > 7 mnkr -245 640 -184 992 60 648 -200 083

Exploatering näringsliv -5 600 -454 5 146 -1 573

0002 Östra Piren -4 000 0 4 000 0

0018 Stilleryd industriområde -1 500 -307 1 193 -1 373

0043 Västerport -100 -147 -47 -200

Exploatering bostäder -11 850 -4 045 7 805 -6 650

0026 Skogsborg 1 000 0 -1 000 0

0029 Stärnö Sjöstad -6 250 -989 5 261 -3 250

0038 Stationsområdet -500 0 500 0

0106 Asarum Flygfältet -2 600 -2 991 -391 -3 200

0107 Strömma bostäder -500 0 500 0

0304 Guöplattån -3 000 -65 2 935 -200

Markförvärv -26 400 -764 25 637 -2 000

1100 Strategisk utveckling -2 000 -700 1 300 -2 000

F 04012 Duveryd 5:1 -24 400 -64 24 337 0

117



25 
 

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2020

Utfall 

2020

Budget- 

avvikelse 

2020

Föregående 

prognos 

2020 (okt)

Infrastruktur -20 310 -16 717 3 593 -19 910

0003 Kajkonstruktioner -1 000 -36 964 -500

0032 Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsutr -1 000 -1 335 -335 -2 300

0040 Prinsgatan allmän parkering -1 500 -23 1 477 -50

1115 Projektering byggnader/anläggningar -200 -4 197 -200

1346 Hinsetunnel -5 000 -4 311 689 -5 000

1348 GC väg Vekerum-Stilleryd -5 360 -6 129 -769 -5 360

1355 GC väg Vekerum-Mörrum 0 -233 -233 -250

1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED -6 250 -4 647 1 603 -6 250

Pedagogisk verksamhet -68 455 -64 775 3 680 -65 655

1148 Möllegårdens skola kök -9 200 -8 181 1 019 -8 500

1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering -5 600 -2 547 3 053 -3 500

1169 Skolprojekten -1 500 -1 279 221 -1 500

1154 Mörrums skola -42 000 -41 928 72 -42 000

2107 Fastighetsunderhåll -10 155 -10 839 -684 -10 155

Vård omsorg -10 317 -3 287 7 030 -4 317

1142 LSS-boenden Korta vägen -10 000 -3 041 6 959 -4 000

2107 Fastighetsunderhåll -317 -246 71 -317
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2020

Utfall 

2020

Budget- 

avvikelse 

2020

Föregående 

prognos 

2020 (okt)

Fritid och kultur -82 858 -81 502 1 356 -81 258

1191 Väggabadet 50 meters bassäng -4 000 -4 069 -69 -4 000

1196 Nytt scenkonsthus utg -2 200 -555 1 645 -2 200

2107 Fastighetsunderhåll -1 758 -1 029 729 -1 758

2528 Asarum IP -12 900 -13 547 -647 -11 000

2596 Jössa träningshall, byggnation -61 130 -61 640 -510 -61 630

2596 Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning -870 -662 208 -670

Övrig verksamhet -19 850 -13 449 6 402 -18 720

1115 Projektering byggnader/anläggningar -1 300 0 1 300 -1 300

0307 Stora våtmarken Åryd -1 000 -902 98 -1 000

1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor -200 -161 39 -200

1140 Brandstationen 0 -657 -657 -2 000

1152 Ny återv.station Munkahus 0 -45 -45 -50

1320 Utveckling av torget -11 605 -9 298 2 307 -9 600

2107 Fastighetsunderhåll -570 -560 10 -570

2127 IT strategin -5 175 -1 826 3 349 -4 000
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Årsbudget 

2020

Utfall 

2020

Budget- 

avvikelse 

2020

Föregående 

prognos 

2020 (okt)

Projekt < 7 mnkr -19 500 -16 905 2 595 -19 958

1144 Svängsta förskola kök -5 295 -5 346 -51 -5 313

XXXX Övriga investeringar -14 205 -11 560 2 645 -14 644

Summa -265 140 -201 898 63 242 -220 041

120



28 
 

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
 
Driftuppföljning, -2,4 mnkr 
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på -2,4 mnkr för 2020, vilket är en förbättring med 4,8 mnkr mot helårsprognosen efter oktober 
månad. Vid den tidpunkten var inte kompensation för merkostnader pga Covid-19 helt känd och inte heller hur mycket Covid-19 skulle 
påverka verksamheten resten av året.  
  
Politisk verksamhet, +2,2 mnkr  
Den positiva avvikelsen beror till stor del på att 1,3 mnkr av anslag till förfogande inte förbrukats samt på färre sammanträden och 
sammanträden på distans pga Covid-19.  
 

Kommunledningsförvaltningen, -3,0 mnkr  
Kansliet redovisar en positiv avvikelse som till största delen beror på vakanta tjänster under året. Negativa avvikelser på handläggning och 
tillsyn samt högre kostnader för IT-licenser orsakade av Covid-19 minskar den positiva avvikelsen något.  
  
Kommunikationsenheten har en negativ avvikelse för året pga högre personalkostnaderna än budgeterat, men även ökade 
licenskostnader och kostnader kopplade till kriskommunikation.  
  
Ekonomiavdelningens personalkostnader är lägre än budgeterat, då en pensionsavgång inte är ersatt samt att det funnits vakanser inom 
avdelningen. Kostnader för systemstöd, konsulttjänster och administrativa tjänster överstiger budget. Behovet av systemstöd finns inom 
alla avdelningens verksamheter för att kunna säkerställa kontroller och jobba systematiskt. E-handel samt ekonomiadministration bär 
kommungemensamma systemkostnader som inte fullt ut fördelas ut i organisationen under året och översyn behöver ske.  
  
HR-avdelningen har haft avgångsvederlag/dubbla kostnader för HR-chef under året. Systemkostnader har ej indexuppräknats vilket 
medför att de faktiska kostnaderna inte täcks helt. Under 2020 hade avdelningen viss minskning av intäkter för personalklubben 
pga pandemin. Fackliga förtroendemän visar ett mindre underskott än förväntat pga färre utbildningar och aktiviteter orsakat av pandemin. 
Heltid som norm har lönekostnad motsvarande 1 tjänst som täcks av bidrag från Omställningsfonden.  
  
Saneringen på Möllebackens förskola har belastat Kommundirektörens konto. Efter beslut i Kommunfullmäktige om fortsatt ägande 
av Kreativum med ett årligt kommunalt driftsbidrag har kostnaden för 2020, som inte varit budgeterad, belastat resultatet.  
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På Näringslivsenheten har personalkostnaderna varit lägre än beräknat då vakant tjänst ej tillsatts. På grund av pandemin har det varit 
färre fysiska möten och därav lägre kostnader för dessa än beräknat. 
  
Överskott för Turism och servicecenter beror på minskad bemanning och lägre lokalkostnader efter att Turistbyrån stängdes vid 
årsskiftet 2019 - 2020.  
  
Östersjöfestivalen, +1,9 mnkr  
Östersjöfestivalen 2020 är inte genomförd på grund av Pandemin. Efter beslut har dock delar av medlen använts till sommaraktiviteter för 
ungdomar och köp av verksamhet av föreningar. Detta har även varit en del av kommunens insatser för att stötta föreningar som annars 
tappat intäkter från bland annat Östersjöfestivalsveckan.  
  
Fastighetsverksamheten, -2,2 mnkr  
Rivningen av Väggabadet påverkar resultatet med minus -1,9 mnkr och enligt beslut i Kommunstyrelsen skall detta belasta resultatet för 
2020. Verksamheten har uteblivna intäkter, hyresbortfall och extraordinära kostnader om totalt -3 mnkr. Verksamheten har aktivt arbetat 
med energiåtgärder under året för att möta taxeökningarna samt med att minska fastighetsunderhållet för att klara budget. 2020 var ett 
varmt år vilket gjort att fjärrvärme- och elförbrukningen och därmed kostnaderna har sjunkit under året.  
  
Mark- och Skogsförvaltningen, - 0,4 mnkr  
Det ökade intäktskravet från 2019 inom markförvaltning har inte varit möjligt att uppnå men balanseras något genom lägre kostnader.  
  
Måltidsverksamheten, 0,2 mnkr  
Det tidigare prognostiserade minusresultatet har minskat pga Covid-19. Väggaskolan har i princip har varit stängd sedan april och tre 
äldreomsorgsrestauranger har varit stängda året ut och därmed har livsmedelsbudgeten kunnat hållas. All extern försäljning har reducerats 
och intäkterna har blivit -2,1 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna har kunnat reduceras något.   
  
Serviceverksamheten, -1,1 mnkr  
Intäktsbortfall då personalen stöttat Omsorgsförvaltningen med anledning av Covid-19. Sjuktalen har ökat. Ett extralager har byggts upp 
med skyddsmaterial, handsprit, ytdesinfektion och förbrukningsmaterial till en kostnad på -3,8 mnkr. I det totala resultatet Ingår 4,8 mnkr i 
stadsbidrag för Covid-19. Avveckling av Sternölaboratoriet har belastat verksamheten med -0,6 mnkr.  
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Investeringsuppföljning, +63,2 mnkr 
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 201,9 mnkr, vilket är 63,2 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 265,1  
mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 76 procent. Detta beror främst på tidsförskjutningar i pågående projekt. 
 
Projekt > 7 mnkr, +60,6 mnkr 
 
Exploatering näringsliv, +5,1 mnkr 
0002 Östra Piren: Karlshamnsfastigheters byggnation på Östra Piren har varit försenad och därmed även kommunens del avseende 
markarbeten. Under 2021 kommer projektering av markarbeten påbörjas och färdigställas under 2022, då byggnaden beräknas vara klar. 
0018 Stilleryd industriområde: Färdigställande av infarter på lokalgata inom området. Detaljplanen är pausad.   
0043 Västerport: Planändring av befintlig detaljplan för Västerport. Under 2021 genomförs mindre utredning för att sedan färdigställa 
planen.  
     
Exploatering bostäder, +7,8 mnkr      
0026 Skogsborg: Ingen tomt såld 2020.         
0029 Stärnö Sjöstad: Arbete med detaljplan, bidragsansökan och sanering. Kostnader för förklassificering, sanering asfalt och betong 
kommer under 2021.      
0038 Stationsområdet: Detaljplanearbete pågår och kostnaderna belastar driftredovisningen.    
0106 Etapp 2 och 3 är avslutat. Tomterna säljs under 2021.   
0107 Strömma: Detaljplanearbete pågår och kostnaderna belastar driftredovisningen.     
0304 Guöplatån: Ingen utbyggnad på grund av överklagade av lantmäteriförrättningar.   
 
Markförvärv, +25,6 mnkr     
Strategisk utveckling: Ersättningen för Duveryd 5:1 erläggs efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Detta sker som tidigast första 
kvartalet 2021.  
    
Infrastruktur, +3,6 mnkr      
0003 Kajkonstruktioner: Ingen utredning har skett under 2020. Det finns behov av återstående budgetmedel för löpande underhåll 2021. 
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd, funktionsstödsutredning:  Utöver funktionsstödsutredningen belastar även framtagning av FFU för spår 
1 och 2 samt behovsutredning år 2020. Behov av driftsmedel 2021 för gemensam utredning tillsammans med Trafikverket. 
0040 Prinsgatan allmän parkering: Avvaktar beslut. Behov av återstående budgetmedel till projektering 2021.    
1115 Projektering byggnader/anläggningar:  FAS 1 Infrastruktur på torget enligt beslut i KS § 174 2020. 
1346 Hinsetunneln: Entreprenaden gällande funktions- och gestaltningsbelysning är avslutad. Resterande medel används till ny belysning 
på tunnelns östra sida vid Prinsgatan. Beräknat avslut 2021.    
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1348 GC väg Vekerum-Stilleryd: Projektet är avslutat. Fördyrande faktorer har varit tillkommande kostnader för berg, flyttning av 
kontaktledningsstolpe vid järnvägsövergången. Den samfinansierade delen avseende GC-vägen har blivit dyrare än planerat, medan 
belysningsdelen med helt kommunal finansiering har hållt budget. 
1355 GC väg Vekerum-Mörrum: Kostnader under 2020 avser projektering i tidigt skede. Projektering pågår samt framtagande av 
förfrågningsunderlag. Projektet drivs av Trafikverket med medfinansiering från kommunen av GC-väg. Belysningen finansieras av 
kommunen till 100 procent. Projektet beräkna att avslutas 2023.   
1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED: Cirka 1750 armaturer är bytta av totalt 9200 st. Projektet har tillförts 5 mnkr för utbyte av 
rostskadade stolpar. Indikation på att totalsumman för projektet kommer att räcka och att arbetet beräknas vara avslutat i december 2022.
     
Pedagogisk verksamhet, +3,7 mnkr       
1148 Möllegårdens skola kök: Det har påstött komplikationer i projektet som gör att det drar ut på tiden. Färdigställs 2021 och den totala 
budgeten hålls. Prognos för slutlig ackumulerad investeringsutgift är att budget hålls och bedömd tidpunkt för projektavslut och 
ianspråktagande är vecka 11 2020.      
1163 Svängsta förskola, tillbyggnad och renovering: Projektet pågår men är försenat på grund av större behov av platser och möjlighet att 
bygga till fler avdelningar. Detta kommer även leda till en fördyring av projektet och ärendet ska till KS för beslut om finansiering för att 
klara nybyggnationen. 
1169 Skolprojekten: Förskoleutredning, uppdatering av skolutredning, detaljplan ny förskola i Mörrum och Fas 1 Mörrums skola idrottshall 
och bibliotek.  
1154 Mörrums skola: Projektet igång enligt beslutad plan. Prognos för slutlig ackumulerad investeringsutgift är att budgeten håller och 
bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande är sommaren 2022. Föroreningar i asfalten kommer medföra en ökad driftpåverkan 
2022 när resterande delar av skolan med tillhörande asfalt ska rivas. Grov bedömning av kostnadsökningen är 2 000 tkr.  
2107 Fastighetsunderhåll: Löpande årligt projekt som hanterar K3 investeringar. Förlöpt enligt plan under året. 
    
Vård omsorg, +7,0 mnkr 
1142 LSS-boende Korta vägen: Entreprenör är upphandlad och byggnationen påbörjades under 2020. Prognos för slutlig ackumulerad 
investeringsutgift är att budgeten håller och bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande är inflyttning vecka 40 2021. 
2107 Fastighetsunderhåll: Löpande årligt projekt som hanterar K3 investeringar. Förlöpt enligt plan under året. 
 
 
Fritid och kultur, +1,4 mnkr      
1191 Väggabadet 50 meters bassäng: FAS 2 för byggnation pågår. 
1196 Nytt scenkonsthus: Prognos för slutlig ackumulerad investeringsutgift är att budgeten kommer överskridas med preliminärt 500 tkr 
och bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande är sommaren/hösten 2021    . 
2107 Fastighetsunderhåll: Löpande årligt projekt som hanterar K3 investeringar. Förlöpt enligt plan under året. 
2528 Asarums IP: Avtal är tecknat med entreprenör. Projektet är försenat och kostnader har tillkommit för sanering.  
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Prognos för slutlig ackumulerad investeringsutgift är att budgeten preliminärt hålls då osäkerheter finns på grund av markföroreningar. 
Bedömd tidpunkt för projektavslut och ianspråktagande är vecka 19 2022.   . 
2596 Jössa träningshall: Budgetavvikelse på grund av extra markarbeten och akustikåtgärder. Träningshallen invigdes hösten 2020.  
För 2021 tillkommer kostnader för konstverk som är upphandlat.  
     
Övrig verksamhet, +6,4 mnkr      
1115 Projektering byggnader/anläggningar: Detta projekt finansierar byggnader/anläggningar i uppstartsfaserna och kostnaderna är 
överflyttade till huvudprojekt varpå medel kvarstår. 
0307 Stora våtmarken Åryd: Markköp har genomförts.     
1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor: Åtgärder för att säkerställa anläggningen till dess att beslut tas om projektets framtid. 
1140 Brandstationen: Ingen budget framtagen för 2020 och därav underskott. När markfrågan är löst tar etapp 1 förberedande 
markarbeten och projektering för byggnation cirka 1 år. Bedömd tidpunkt för ianspråktagande är beräknad till 1,5 år efter att etapp 1 är klar. 
1152 Ny återvinningsstation Munkahus: Projektet anses avslutat och nerlagda kostnader skrivs ner. 
1320 Utveckling av torget: Projektet pågår. Prognos för slutlig ackumulerad investeringsutgift är att budgeten håller och bedömd tidpunkt 
för projektavslut och ianspråktagande är sommaren 2021.      
2107 Fastighetsunderhåll: Löpande årligt projekt som hanterar K3 investeringar. Förlöpt enligt plan under året.   
2127 IT strategin: Fokus på drift- och pandemirelaterade behov har lett förseningar i utvecklingsprocesser varför hela utrymmet inte nyttjats 
under året.     
 
Projekt < 7 mnkr, +2,6 mnkr     
1144 Svängsta förskola kök: Besiktigades den 1 september och den 7 september kom slutbesked i projektet.  
XXXX Övriga investeringar: Positiv avvikelse på projekt 0109 Janneberg då planprogram och åtgärdsvalsstudie finansieras inom 
byggnadsnämndens anslag enligt beslut i KSAU § 178, 2019-08-20. Projekt 0039 Stockholmsledet och 0045 Idrottsvägen påbörjar 
detaljplaner 2021. Projekt 0028 Kv Älgen har negativ avvikelse p g a att försäljning sker 2021. Kravspecifikation inför upphandling av 
projekt 2128 IT- stöd styrprocess  är pågående och kommer att färdigställas inom kort. Upphandling startad under senhösten 2020. 
Uppstart med nytt IT-stöd beräknas ske i början av 2021.  

 
9. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal  

Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020 

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

4 845 4 963 5 211 5 431 6 202 
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10. 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 

Mar-
kera  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 

☐ ☒ ☐ 2018-2020 har stickprov genomförts vad 
gäller mobiltelefonavgifter, representation 
samt resor och egna utlägg. 
Återrapportering har skett och förslag till 
åtgärder presenterats. Resultatet har ej 
blivit bättre varför det krävs andra åtgärder 
för att få ett förändrat beteende. Regler, 
mallar och anvisningar finns men efterlevs 
ej fullt ut. Förslag att jobba med åtgärder 
under 2021 och först 2022 följa upp dessa 
delar på nytt. Se separat rapport. 

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. 
Enkät 
genom
förd 
januari 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 x  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 

Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 

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 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021 

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 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021  
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Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickpro
v 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 x  Utbildning pågår. Merparten av 
Samhällsbyggnads-, Kommunlednings-, 
hela Utbildningsförvaltningen samt delar av 
förvaltningen för arbete och välfärd har 
access till Proceedo e-handel. 
Omsorgsförvaltningen står på tur. Det finns 
13 kategorier där t ex livsmedel är en av 
dessa med flera avtal och leverantörer. 
Merparten av de avtal som finns i e-
handelssystemet efterlevs. Det är lätt att 
göra rätt genom att det tydligt framgår vilka 
som är avtalsprodukter. Kritisk faktor är 
upphandling då det behövs fler avtal och 
därmed öka möjligheten att göra inköp på 
avtal. 
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar  

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019
varav 

obalans till 
2020

Budget 
2020

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltning 

2020

Anpass-
ningar               

2020

Politisk verksamhet -16 0 -17 -15 2,2 0,3 0,3 0,3
Kommunlednings-
förvaltningen -82 -1,2 -93 -96 -2,9 2,5 2,5 2,5
KLF bidrag förbund och 
högskola -46 0 -48 -48 -0,1 0 0 0
Östersjöfestivalen -4 0 -3 -1 1,9 0,1 0,1 0,1
Fastighetsverksamheten -7 0 -13 -15 -2,2 0,1 0,1 0,1
Mark- och 
skogsförvaltningen -3 0 -3 -3 -0,4 0,1 0,1 0,1
Serviceverksamheten -11 0 -16 -17 -1,1 0,2 0,2 0,2
Måltidsverksamheten -6 0 -6 -6 0,2 0 0 0
Nettokostnad -176 -1 -198 -201 -2 3 3 3

Kommentarer:

Kommunledningsförvaltningen har obalans på kommungemensamma systemkostnader från föregående år på 1,2 mnkr  
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Bilaga Covid 19 
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter för 

Covid 19

varav 

kostnaderför 

Covid 19

Periodens 

utfall för 

Covid 19

Kompensation 

för mer-

kostnader 

(exkl sjuklön) 

för Covid-19

Politisk verksamhet -16 -17 -15 2,2 0 0 0 0
Kommunlednings-

förvaltningen
-82 -93 -96 -2,9 0 -4 -4 4

KLF bidrag förbund och 

högskola
-46 -48 -48 -0,1 0 0 -1 0

Östersjöfestivalen -4 -3 -1 1,9 0 0 0 0
Fastighetsverksamheten -7 -13 -15 -2,2 0 0 -1 1
Mark- och skogsförvaltningen -3 -3 -3 -0,4 0 0 0 0
Serviceverksamheten -11 -16 -17 -1,1 -2 -4 -6 4
Måltidsverksamheten -6 -6 -6 0,2 -2 0 -2 0
Nettokostnader -176 -198 -201 -2 -4 -8 -14 9  
Kommentarer 
 
Kommunledningsförvaltningen: Ökade kostnader för inhyrd personal från Kreativum som stöttat upp inom kommunens verksamheter 
omsorg, logistik, information och ledningsstöd samt för informationsinsatser till allmänheter, hemsändningsbidrag och påskpresent. 
 
Östersjöfestivalen: Kostnader för bemanning på spontanidrottsplatsen 
 
Fastighetsverksamheten: Intäktsbortfall bestående av hyresrabatter, hyresbortall för travdagarna samt kostnader för åtgärd med att 
förstärka möjligheten till digitala möten i Rådhussalen. 
 
Serviceverksamheten: Intäktsbortfall på tilläggsuppdrag inom Arbetsplatsservice samt sotning. Personalkostnader då 
serviceverksamheten stöttat omsorgen med personal samt ytterligare ökade kostnader för inköp av materiallager. 
 
Måltidsverksamheten: Intäktsbortfall då flera restauranger stäng för försäljning samt att efterfrågan minskat på interna beställningar. 
Ökade kostnader för introduktion av personer från externa näringslivet samt inköp av förpackningsmaterial och trycksaker. 
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Bilaga Nämndsspecifik ekonomiuppföljning 
Kommunstyrelsen Nettokostnader  
(tkr)  

Budget   
2020  

Utfall 2020  Budget- 
avvikelse 2020  

Utfall   
2019  

Politisk verksamhet  -17 415  -15 199  2 216  -16 483  
Kommunledningsförvaltningen  -93 019  -95 958  -2 939  -82 026  
KLF bidrag förbund och högskola  -48 261  -48 374  -113  -46 410  
Östersjöfestivalen  -2 971  -1 073  1 898  -3 956  
Fastighetsverksamheten  -12 569  -14 791  -2 222  -7 332  
Mark- och skogsförvaltningen  -2 749  -3 114  -365  -2 869  
Serviceverksamheten  -15 618  -16 729  -1 112  -11 247  
Måltidsverksamheten  -5 836  -5 596  241  -5 875  
Nettokostnader  -198 438  -200 834  -2 624  -176 198  
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RESULTATRAPPORT NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH 
VÄLFÄRD ÅR 2020 
Period: Januari-December 
Nämnd: Nämnden för arbete och välfärd 
Nämndsordförande: Ulla Sandgren 
Förvaltning: Förvaltningen för arbete och välfärd 
Förvaltningschef: Thomas Svensson 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Utredning och beslut, barn och familj samt öppenvård barn och familj samt familjehem 
 Utredning och beslut vuxna och öppenvård vuxna 
 Socialpsykiatri 
 Arbetsmarknad, försörjningsstöd och introduktion 
 LSS. Utredning och beslut samt insatser till människor med funktionshinder 
 Administration och ledning 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
LSS 
Planen för omstrukturering av gruppbostäder, från fyralägenheters bostäder till sexlägenhets bostäder, har inte följts. Ombyggnationer 
har försenats av olika anledningar. Kostnaderna per brukare inom LSS har minskat under år 2019. Siffror för år 2020 presenteras under 
våren år 2021 Omstruktureringen fortsätter under år 2021, men förväntas ge effekter först år 2022. LSS-verksamheten har inte haft full 
kostnadstäckning i budgeten och dessutom volymökningar under året. 
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Under år 2020 har det gjorts enkätundersökningar inom LSS och verksamheterna Gruppboende, Servicelägenheter och Daglig 
verksamhet. Sammanfattningsvis har målen för kvalitet, trygghet, bemötande och delaktighet inte helt uppfyllts. 
 
Individ- och familjeomsorg 
De åtgärder som nämnden har beslutat om under år 2018 och 2019 inom Individ och familjeomsorgen ledde till förbättrat resultat under 
år 2019 i jämförelse med år 2018. Kostnaden för placeringar minskade med ca 18 % mellan de åren. Under år 2020 är kostnaden i nivå 
med 2018 års kostnader. Nettokostnadsavvikelsen för IFO under år 2020 uppgår till minus 2,6 %. I jämförelse med andra kommuner i 
landet är kostnaderna något under genomsnittet. 
 
En sammantagen bild av satsningen på egna öppenvårdsinsatser, genomlysning av avtal med externa HVB-hem och fokus på 
hemtagning, där det är möjligt, har lett till kostnaderna år 2020 inte har ökat i jämförelse med år 2018. Placeringarna av vuxna, både 
missbruk och våld i nära relationer har ökat. Satsningen på stödboendet på Mariegården bedöms ha haft en positiv effekt under år 2020 
då verksamheten har lett till totalt minskat antal externa placeringar. 
 
Nämnden har under 2020 lyckats med att minska antalet hushåll med försörjningsstöd. Det har tidigare funnits en tröghet i systemet att 
överföra klienter från försörjningsstöd till arbetsmarknadsenheten. Åtgärder har vidtagits för att påskynda processerna från bidrag till egen 
försörjning och effekten har lett till att fler försörjningsstödstagare har kommit ut i arbete. År 2021 förväntas att allt fler med 
försörjningsstöd går från bidrag till självförsörjning. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Nämnden har fokuserat på barn och ungdomars psykiska hälsa samt att minska på barnfattigdomen. Ungdomars psykiska hälsa mäts i 
Drogvaneundersökningen som bland annat speglar barn och ungdomars psykiska hälsa. Den senaste undersökning visar att den psykiska hälsan i 
målgruppen har förbättrats något. Det krävs ett utökat samarbete internt i kommunen och externa aktörer för att finna åtgärder som resulterar i 
förbättrad psykisk hälsa. Åtgärden för att minska barnfattigdomen pågår. Processen från bidrag till egen försörjning skall förbättras så att föräldrar 
snabbare hamnar i egen försörjning.  
Nämnde 
 
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 % 8,7 % Delvis 

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska  

10% 0,1 % Ej uppfyllt  
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
N Nämndens mål är att minska antalet hushåll som får försörjningsstöd. Ur ett längre perspektiv är det viktigt att mycket stora delar av befolkningen 
kan arbeta. Den demografiska utvecklingen pekar tydligt på att människor i arbetsför ålder kommer att minska. Nämndens bidrag till 
personalförsörjningen är skapa möjligheter för fler människor att kunna arbeta. Under år 2020 har antalet hushåll som får försörjningsstöd minskat.   
 
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% Minskning 5,8% Ej uppfyllt  

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Nämnden för arbete och välfärd erbjuder generellt insatser av hög kvalitét. Det finns dock många förbättringsarbeten som kan öka 
kvaliteten betydligt.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har tagit beslut om en omstrukturering av gruppboendena inom LSS. På sikt skall alla fyra lägenheters-
gruppbostäder ersättas med gruppbostäder med sex till sju lägenheter. Denna process påbörjades under år 2018 och har fortsatt under 
år 2019. Under året har gruppbostaden på Sämjevägen öppnat på grund av ökad kö till gruppbostäder. Några nya gruppbostäder har inte 
tillskapats under år 2020. Syftet med omstruktureringen är att både öka kvalitén och kostnadseffektiviteten. I de kvalitetsmätningar som 
gjorts inom LSS framkommer att de individer som får insatser från nämnden är nöjda.  
 
På sikt förväntas kvaliteten inom Individ och familjeomsorgen att öka. De satsningar som gjorts inom öppenvården barn och familj och 
inom missbrukarvården bedöms ur ett längre perspektiv ge ett positivt resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökat kvalitet i nämndens insatser, 
med kvalitet avses: 

Avser LSS-verksamheten    

Ökad nöjdhet med insatser Andel upplevd nöjdhet hos brukarna  95% 85% Ej uppfyllt  
Ökad trygghet hos brukarna Andel upplevd trygghet hos brukarna  90% 79% Delvis 
Ökad delaktighet för brukarna Andel upplevd delaktighet hos brukarna  90% 79%  Delvis 
Ökat respektfullt bemötande Andel upplevt respektfullt bemötande  95% 88% Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
Med tanke på nämndens ekonomiska resultat de senaste åren är fokuseringen på ökad kostnadseffektivitet i alla verksamheter. Årets resultat 
med ca – 52 mnkr är det största underskottet någonsin. Nettokostnadsavvikelsen inom IFO är -2,6% och inom LSS + 5,3 %. Det innebär att 
nämndens kostnader i jämförelse med andra kommuner inte är oroväckande höga. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Kostnad per brukare inom LSS Kostnad per brukare 
(KPB) skall årligen 
minska 

Redovisas i maj 
månad 

Välj status 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Kostnader för försörjningsstöd Kostnaderna för 
försörjningsstöd skall 
årligen minska 

Ökade kostnader Ej uppfyllt  

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Kostnader för externa 
missbruksvårdplaceringar 

Kostnaderna för 
externa 
missbruksplaceringar 
skall årligen minska 

Minskning 8,5% Helt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Antalet placeringsdygn på externa 
missbruksplaceringar  

Antalet 
placeringsdygn på 
externa 
behandlingshem 
skall årligen minska 

Minskning med 
848 dygn 

Helt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Kostnader för externt placerade barn  Kostnaderna för 
externt placerade 
barn skall årligen 
minska 

Minskning med 
14,9 % 

Helt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Antalet placeringsdygn på externa HVB-
hem 

Antalet 
placeringsdygn på 
externa HVB-hem 
skall årligen minska 

Minskning med 
1326 dygn 
9,9 % 

Helt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter  

Kostnader för placerade barn i 
konsulentstödda familjehem 

Kostnaderna för 
placerade barn i 
konsulentstödda 
familjehem skall 
årligen minska 

Kostnadsökning 
med 15,1 % 

Ej uppfyllt 
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Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheterna skall 
årligen minska 

Hänvisning till 
kommunstyrelsens 
indikatorer 

Ökad 
sjukfrånvaro 

Ej uppfyllt 

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet Hänvisning till 
kommunstyrelsens 
indikatorer 

  

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
År 2020 inleddes med ett underskott med ca 25 mnkr.  
Under år 2019 beviljade kommunfullmäktige nämnden ett tilläggsanslag med 23 mnkr och medel från fonder som balanserade 
2019 år resultat.  
Nämndens ekonomiska ram ökade med 10 mnkr år 2020. Det verkliga resultatet från år 2019 var 35 mnkr. Med ramökningen 
startade nämnden årets verksamhet med minus 25 mnkr. 
 
Statsbidragen minskade med 10 mnkr under året. Minskningen blev känd först i slutet av december år 2019. Verksamheterna 
har alltså varit underbalanserade och volymökningar har skett inom de flesta av nämndens verksamhetsområden. Nämnden 
har varit tydlig med att de strategiska besluten från år 2018 skall hållas och att nämnden måste ha ett långsiktigt perspektiv. 
Strategin är att omstrukturera gruppbostäder inom LSS, erbjuda hemmaplanslösningar inom barn och ungdom och 
missbruksverksamheterna samt att förflytta individer från försörjningsstöd till egen försörjning.   
 
I jämförelse med andra kommuner visar det sig att nämndens kostnader inte är särskilt höga. Inom hela individ- och 
familjeomsorgen är kostnaderna lägre än genomsnittskommunen och inom LSS är de 5,3 % högre än 
genomsnittskommunen, vilket beror på många kostnadskrävande mindre gruppbostäder. Budget och verksamhetens 
kostnader stämmer inte. Eftersom nämndens kostnader inte är onormalt höga dras slutsatsen att nämndens budget är 
felaktig. Nämndens kostnader genomlyses nu av ekonomifunktionen. Resultatet redovisas under april månad. 
 
Inför år 2020 förväntades att flera kostnadseffektiva gruppbostäder och servicelägenheter inom LSS skulle färdigställas. Inte 
något av projekten har genomförts under året. Det beror på flera olika saker som till exempel överklagningar och 
bygglovshantering (Perennagården) som nämnden inte har kunnat påverka. Ombyggnation av Båtmansgården och 
Perennagården kommer att genomföras under år 2021 samt ombyggnation av två befintliga gruppbostäder. 
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Nämndens viktigaste utmaning är självklart att budget och verksamhet måste vara balanserade. Nämndens viktigaste 
områden är omstruktureringen av gruppbostäder, erbjuda hemmaplanslösningar inom barn- och ungdom och 
missbruksvården, att arbeta för att avsluta placeringar med fungerande lösningar på hemmaplan samt att arbeta aktivt med 
förflyttning av individer med försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att förändra arbetsmarknadsenhetens fokus till personer som har 
försörjningsstöd. Med en ny ledning har förutsättningar skapats för ett sådant förändringsarbete. Arbetet pågår och det är flera 
personer med försörjningsstöd som fått egen försörjning och under år 2021 kommer antalet personer i egen försörjning att 
öka. 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
År 2020 har präglats av nämndens underskott. Mycket arbete har lagts på statistik och framtagande av nyckeltal. Det har 
ändå skett förbättringsarbeten inom alla verksamheter. Antalet sökande till gruppbostäder har varit stort. Från början av året 
var det 17 personer och i slutet av året bara fyra personer.  
 
Nämnden har lyckats med att minska antalet placeringar inom missbruk, våld i nära relationer, egna familjehem, 
konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Totalt 53 placeringar avslutats, men 67 nya 
placeringar har gjorts. Det arbete som genomförts för att minska nämndens kostnader syns därför inte i den ekonomiska 
uppföljningen. Antalet hushåll som avslutats från försörjningsstöd uppgår till 238. Antalet nya hushåll var under året 214. 
 
En viktig framgångsfaktor är att arbetet i ledningsgruppen präglas av enighet, öppenhet och en stark vilja att bedriva 
förbättringsarbete.  
 
Den ambitionsnivå som nämnden har sätt kring minskade placeringar inom IFO har helt eller delvis uppnåtts. Placeringar 
inom barn och vuxenvården har minskat, men kostnaden för konsulentstödda familjehem har ökat. Likaså kostnaden för 
försörjningsstöd. Inom LSS uppnås egentligen ett bra resultat, men ambitionsnivån kan diskuteras. Målen kommer att 
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analyseras och åtgärder för att förbättra resultatet kommer att presenteras under våren. Det är också möjligt att målen och 
indikatorerna måste finslipas ytterligare.20 
 

 

 

4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

2020
Utfall 2020 Budgetavvikelse             

2020
Föregående 

prognos 2020 (okt)
Avvikelse utfall 2020 

jämfört med 
föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 71 983 85 310 13 327 78 768 -40 964 126 274 153 386 180 987

Personalkostnader -268 193 -293 020 -24 827 -289 332 -7 988 -285 032 -278 191 -287 841
Övriga kostnader -181 923 -222 704 -40 781 -219 331 641 -223 345 -254 557 -217 986
Kapitalkostnader -1 271 -1 271 0 -1 271 -456 -815 -575 -662
Bruttokostnader -451 387 -516 994 -65 607 -509 934 -7 802 -509 192 -533 322 -506 489

Nettokostnader -379 404 -431 684 -52 280 -431 166 -48 766 -382 918 -379 936 -325 502

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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7. Investeringsuppföljning  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget 
2020

Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

KS projekt > 7 mnkr 0

Projekt < 7 mnkr -4 000 -1 885 2 115 -2500
0
0

Summa -4 000 -1 885 2 115 -2 500  
 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Arbete och Välfärds resultat för 2020 är -52 280 tkr.  
 
LSS har ett underskott på -9,9 mnkr och de största avvikelserna ligger inom LSS Boende samt kostnader för tillfälliga utökningar inom 
personlig assistans. 
 
Ledning och gemensamt har ett underskott på -0,8 mnkr. Här finns kostnader för personalrättsliga åtgärder med ca 2,5 mnkr. 
 
Insatser för vuxna har ett resultat på -6,3 mnkr och det är placeringskostnaderna som står för underskottet. Kostnaderna för VINR(våld i 
nära relation) ligger på 5,3 mnkr. Övriga öppna insatser som öppenvård och stödboende uppvisar ett positiv resultat på +0,3 tkr. 
 
Barn och familj har ett underskott på -21,9 mnkr. Kostnaderna för institutionsplaceringarna har ett underskott på -11,1 mnkr. Kostnaderna 
för familjehem, både egna och konsulentstödda påvisar ett underskott på -7,9 mnkr. Övriga öppna insatser har ett underskott på -2,2 mnkr 
och familjerätten som bedrivs av Cura individutveckling har ett underskott på -0,8 mnkr. 
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Försörjningsstöd har ett underskott på -9,5 mnkr. 
 
Arbetsmarknad uppvisar ett positivt resultat på + 2,7 mnkr. Enheten har under året sett över och minskat både personal- och övriga 
kostnader vilket gjort att man har ett positivt resultat. 
 
Introduktion har ett resultat på – 5,2 mnkr vilket beror på kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket. 
 
Ensamkommande har ett underskott på -1,2 mnkr. Den största anledningen till resultatet är minskade intäkter från Migrationsverket samt 
en återställningskostnad för boendet på Varvsgatan som lämnats under året 
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10. 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

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltnin
gen 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd:
Arbete och Välfärd -382,918 -25,000 -379,404 -431,684 -52,280 0 -12,294

0

Kommentarer:

 
 
Bilaga Covid 19 
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens utfall 

för Covid 19

Kompensa-tion 

för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

Arbete och Välfärd -382,198 -379,404 -431,684 -52,280 -0,340 -2,413 -2,413 0,817

0

Kommentarer:
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RESULTATRAPPORT OMSORGSNÄMND ÅR 2020 
Period: Januari - december 

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 KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 

Verksamheten pågår dygnet runt årets alla dagar med huvuduppdraget att verkställa insatser för att tillgodose individens 
behov av stöd, service, omvårdnad och hemsjukvård för äldre. 

Omsorgsnämndens prognosticerade i november ett underskott om –2,9 mnkr. Efter kompensation med 8,6 mnkr för statliga 
intäkter redovisar nämnden ett överskott om +4,5 mnkr. 

Omsorgen har till följd av Covid-19 haft extra stora kostnader när det gäller bl. a personal och skyddsmaterial. Ett coronateam 
har varit aktivt stora delar av året samt att sjuktalen har varit höga inom hela verksamheten och extremt höga inom vissa 
delar. Kostnaderna har till stor del blivit kompenserade med statliga medel. 
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Resultat och måluppfyllelse: 

 
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Både det systematiska kvalitetsledningssystemet och arbetet med att förbättra brukarnöjdheten utifrån resultatet i fjolårets 
brukarundersökning har under året fått prioriterats ner till följd av Covid-19. Dessförinnan har nämnden under 2018-2020 
genomfört ett antal anpassningar i syfte att inrymma verksamheten i den tilldelade budgetramen. Stor vikt har lagts vid 
utbildning och uppföljning av arbetet med basala hygienrutiner i syfte att minimera risken för smittspridning. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

Andel brukare som ganska/mycket nöjd 
med sin hemtjänst 

93 % 91 % Delvis 

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

Andel brukare som är ganska/mycket nöjd 
med sitt boende 

90 % 80 % Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

Heltid som norm 

Inom förvaltningen är idag 58 % av medarbetarna heltidsanställda och 52 % arbetar heltid. En förbättring mot föregående år på +3% 
heltidsanställda och +1% heltidsarbetande. De medarbetare som arbetar deltid har merparten anställningar som överstiger 64 % och flera 
av dessa medarbetare har anställningar på 80-90%. 

 Sjuktalen  

Anledning till ökad frånvaro kan härledas till Covid–19 och den skyldighet som medarbetare har att anmäla sig sjuk vid minsta symtom i 
syfte att förhindra smittspridning. De satsningar som var planerade och påbörjade inför 2020 när det gäller ledarskap och arbetsmiljö har 
tyvärr fått läggas på is under våren och sommaren men har tagits upp med viss försiktighet under hösten vilket vi hoppas ska förbättra 
resultaten på sikt. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

Antalet som arbetar heltid 60 % 52 % Delvis 

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

Sänka sjuktalen 31 dagar per 
medarbetare 

År 2020 kan inte 
normal sjukfrånvaro 
uppskattas och 
jämföras med 
normalår 

Delvis 

 

145



53 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Förutsättningar 

Nämnden avslutade 2019 med en ekonomi i balans och avklarade effektiviseringskrav, dock fanns det skillnader inom 
verksamhetsområdena. Underskott inom stöd i ordinärt boende vägdes upp av övriga verksamhetsområden. Även 2020 
avslutar nämnden med en budget i balans efter kompensation för merkostnader kopplat till Covid-19. På samma sätt som 
2019 vägs underskott inom stöd i ordinärt boende upp av övriga verksamhetsområden. En översyn av hemtjänsten pågår i 
syfte att se över om budgeten är realistisk. Hemtjänsttimmarna har ökat under 2020, det är svårt i dagsläget att avgöra om det 
är till följd av den demografiska utvecklingen, minskat antal platser inom särskilt boende eller om Covid-19 har påverkat 
resultatet. Kostnaden för hemtjänsttimmen har minskat något mot föregående år. 

Under 2020 hade nämnden ytterligare anpassningskrav om -8,4 mnkr vilket har hanterats enligt den plan som togs fram under 
2019. För att hantera anpassningen planerades flera åtgärder samt en översyn av verksamheten. Merparten av 
anpassningarna hanterades under 2019 såsom att antalet särskilda boendeplatser minskade i samband med att enheterna 
Perennagården och Solrosen flyttade till den nybyggda delen på Östralycke samt att kvoterna per lägenhet inom särskilt 
boende sänktes. Kvoter infördes under 2018 och sänktes något under 2019 för att klara av dåvarande anpassningskrav. 
Kvoterna ligger fast under 2021. Ytterligare sänkningar skulle få negativ påverkan på kvaliteten och arbetsmiljön samt på 
schemaläggning utifrån heltid som norm. Avvecklingen av Båtsmansgården påbörjades med intagningsstopp från maj 2019 
och slutfördes i juni 2020. Inom hemtjänsten infördes prismål i form av en framräknad snittkostnad per hemtjänsttimme. 
Nämnden har under året kompenserats med utökad ram för ökade kostnader kopplat till höjda arbetsgivaravgifter. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna och regionerna för merkostnader till följd 
av Covid- 19. Omsorgsnämnden har blivit kompenserad för merkostnader med 6 mnkr när det gäller Covid- 19 och 2,6 mnkr 
för ökade sjuklönekostnader. 

Omvärldsanalys 

För att främja analyser mellan kommuner har RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) skapat ett verktyg som heter 
Kolada. Genom detta verktyg kan flertalet nyckeltal analyseras mot andra kommuner. Två övergripande nyckeltal är 
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nettokostnadsavvikelsen och kvalitetsindex. Positiva värden avseende nettokostnadsavvikelserna indikerar högre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat. Karlshamn ligger 2019 i mitten bland Blekinges kommuner och i mitten för kommuner i 
Sverige med avvikelsen 5,1 %. De effektiviseringar som har genomförts förväntas ge positiv effekt på 
nettokostnadsavvikelsen 2020. Kvalitetsindex är brukarnas bedömning av äldreomsorgen. Karlshamn ligger längst ner i 
Blekinge och strax under medel bland Sveriges samtliga kommuner vilket indikerar att det finns möjligheter till förbättring. 
Effekterna av covid-19 är svåra att analysera och kommer att analyseras när rapporten för 2020 publicerats. 

2019 Karlshamn Karlskrona Ronneby Olofström Sölvesborg 

Nettokostnadsavvikelse  5,10% 8,60% 0,80% -0,70% 6,70% 

Kvalitetsindex 53 84 70 67 57 
 

Covid 19 

Initialt i pandemin hade Blekinge och Karlshamn förhållandevis få fall av Covid-19. Under senare delen av hösten har vi haft 
stor allmän smittspridning i Blekinge vilket också har drabbat Karlshamn. Trots det dröjde det till december innan vi fick det 
första fallet inom särskilt boende. Planering och åtgärder för att möta konsekvenserna har inneburit ökade kostnader och 
därigenom negativa konsekvenser för förvaltningen när det gäller budget- och kvalitetsarbete. Merkostnaderna beror bland 
annat på högre kostnader för personal, sjuklöner, beredskap, skydds- och förbrukningsmaterial. Under våren minskade 
semesteruttaget för att under sommar och höst öka. Förvaltningen har även frångått två semesterperioder och infört tre 
semesterperioder för att säkerställa en fungerande arbetsmiljö och en bra vård- och omsorg för brukare/patienter under 
sommaren. Ändringen till tre semesterperioder innebär initialt ett överskott av personal inför semesterperioderna. Särskilt 
boende fick en bra sommar trots hög frånvaro till följd av pandemin. Hemtjänsten hade en extremt hög frånvaro i vissa 
grupper vilket innebar en mycket sårbar situation. Det initiala överskottet av personal gick åt omedelbart samt att nya vikarier 
fick rekryteras kontinuerligt. Därutöver fick hemtjänsten hjälp med personal från särskilt boende.  

Förvaltningen har till följd av pandemin fått prioritera bort delar i planerna med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
samt arbetet med förbättringar av den upplevda kvaliteten utifrån öppna jämförelser. Från 2018 till och med 2020 har fokus 
varit på budget och anpassningskraven. Under 2020 har verksamheten till följd av pandemin fått fokusera på, att så långt det 
har varit möjligt, upprätthålla ett normalläge i verksamheten. För 2021 finns en plan för kompetens- och kvalitetsutveckling. 
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Den 11 mars aktiverade kommundirektören krisledningsstaben till följd av Covid- 19. En rad åtgärden gjordes inom 
förvaltningen i syfte att förbereda för ett utbrott av smitta. Riskbedömningar är genomförda på alla nivåer och samverkan med 
de fackliga organisationerna gjordes veckovisa tills över sommaren. 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 under våren och sommaren varit dedikerade till omsorgsförvaltningen för delar av dessa uppgifter. Även under senare 
delen av hösten har personal från samhällsbyggnadsförvaltningen varit behjälpliga med vissa uppgifter. 

En positiv följd av krisen är att digitala möten har fått ett uppsving, dels inom administrationen men framförallt för möten 
mellan brukare och anhörige. Verksamheten har fått tillgång till flera surfplattor där personal från 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 
sökte efter volontärer. 

Trots krisen bedriver verksamheten i det stora och hela en trygg och säker vård för brukare och patienter inom kommunal 
hälso- och sjukvård och omsorg även under pågående pandemi och smittspridning av Covid- 19. När delårsrapporten skrevs 
hade ett mindre antal patienter/brukare bekräftats smittade där flertalet misstänkts ha smittats av annan vårdgivare, ingen 
smitta fanns inom särskilt boende vid den tidpunkten. I december fick vi första fallet med konstaterad smitta inom särskilt 
boende. Patienter/brukare med konstaterad smitta har hanterats på ett adekvat sätt med enstaka fall av begränsad 
smittspridning på berörda enheter. 

Personal 
Personalomsättning/kompetensförsörjning 

Den demografiska utmaningen för omsorgsförvaltningen är kopplat till kommande pensionsavgångar och personalomsättning. 
Målet Karlshamn 50 000 innebär att förvaltningen har stora behov av kompetensförsörjningsarbete i framtiden. Förvaltningen 
har idag 738 tillsvidareanställda medarbetare. Sett till antal tillsvidareanställda 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.  
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Under de första månaderna 2020 togs en strategi fram för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. 
Kompetensförsörjningsstrategin presenterades på KSAU under våren 2020. 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. Centralt i Karlshamns Kommun tillsätts en projektledare 
på 50%, vilken under första halvåret av 2021 kommer att fokusera på breddad kompetensförsörjning. 

Förvaltningens målsättning är att öka attraktivitet, förbättra arbetsmiljö samt minska utgifter genom nämnda arbetssätt. Utöver 
medveten kompetensförsörjning har förvaltningen inom hemtjänst och SÄBO satsat på ledar- och organisationsutveckling för 
att stärka ledarskap och medarbetarskap bland annat med syfte att minska personalomsättning och sjukfrånvaro. 

Tabellen nedan redovisar dels, antalet medarbetare som har gått i pension under respektive år i Omsorgsförvaltningen, dels 
visar den prognosen för 2021. Statistiken baseras på antal medarbetare inom respektive årskull, vilka beräknas kunna lyfta 
sin allmänna pension. 

Personalomsättning/Kompetensförsörjning         

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                

Pension 20 20 22 22* 14 0** 12 

Egen 
uppsägning 

91 62 70 80 80 80 80 

Summa 111 82 92 102 94 80 92 

*(Antalet är beräknat på medarbetare födda år 1959. Antal sammantaget berättigade att ta ut sin allmänna pension 

 under 2021 uppräknas till 54 personer, födda mellan år 1952 - 1959).   

**(Riktålder - är ett aktuellt lagförslag vilket innebär att personer födda 1961 tidigast kommer kunna ta ut den allmänna pensionen tidigast år 2024). 
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Heltid som norm  

Inom förvaltningen har det skett en ökning av antalet heltidsanställda, vid utgången av år 2020 arbetar 58% heltid. 
Förvaltningen har således gjort en förflyttning mellanår 2018 till år 2020 i antalet heltidsanställda med 4%-enheter. 52 % av 
medarbetarna inom förvaltningen Omsorg arbetar heltid. 

 2018 dec 2019 dec 2020 dec 

Heltidsanställda 54% 55% 58% 

Heltidsarbetande 51% 51% 52% 

Differensen mellan heltidsanställda och heltidsarbetande kan härledas till olika typer av tjänstledigheter. vilka för perioden 
räknas till 42 personer. 12 stycken medarbetare är lediga utan laglig grund, dvs. tjänstlediga, utan lön. I begreppet laglig 
grund inräknas bland annat föräldraledighet och studieledighet. De medarbetare som arbetar deltid har anställningar som 
överstiger 64 % men merparten är anställda på 80-90%. För att nå framgång med heltidsfrågan behöver förvaltningen vidta 
åtgärder med tonvikt på organisatorisk översyn, utökat samarbete mellan enheter och verksamhetsområden samt revidering 
av resursutnyttjande över dygnets alla timmar, veckans alla dagar.  

För att öka takten i arbete med Heltid som norm har förvaltningen under år 2020 utökat resurserna, kopplat till kommunens 
heltidsprojekt, med en 50 % projektresurs. Under våren 2020 avslutades det grundläggande arbetet i omsorgsförvaltningen 
med nulägesanalysen. I projektet Heltid som norm har en del utgjorts av delprojektet ”Organisering och bemanning”, vilket 
innebär att verksamheterna planerar för att uppnå en jämnare arbetsbelastning, sk. “utjämning", och på så vis komma närmre 
en heltidsorganisation än en deltidsorganisation. Arbetet med delprojektet har delvis utgjorts via workshop, med i stort sett 
samtliga arbetsgrupper. Detta arbete kommer fortsätta under 2021. 
 

Arbetsgrupper - Heltid som norm 

Under 2020 har det skapats tre arbetsgrupper bestående av representanter med olika funktioner beroende på uppdraget kring 
arbetet med Heltid som norm. I det tre arbetsgrupperna ingår projektledaren och projektmedarbetaren. 

1. Central arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningarna, ekonomi, HR och löneenheten.  
           Uppdrag: Bemanningshandbokens uppbyggnad och den slutgiltiga bemanningshandboken. 
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2. Arbetsgrupp bestående av representanter från HR och löneenheten. 
Uppdrag: Gemensamt arbeta fram den kommunövergripande bemanningshandboken med fokus på omsorgen i ett 
första skede. 

3. Arbetsgrupp bestående av representanter från omsorgsförvaltningen, HR och Kommunal. Uppdrag: Fokus på det 
organisatoriska arbetet med heltid som norm och det framtida arbetet att gemensamt prioritera implementeringen ut till 
verksamheterna. 

 

Arbetsskador/Tillbud 

Under 2020 introducerades KIA i Karlshamns Kommun. KIA är ett system för anmälan av arbetsskador, tillbud, färdolycksfall 
samt arbetssjukdom. KIA står för kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Systemet ger verksamheten möjlighet att 
arbeta digitalt med utredningar samt ger en större möjlighet att mäta orsaker samt få fram mer specifik statistik rörande 
processen kring arbetsskador och tillbud. 

I nedanstående statistik visas arbetsmiljöärenden inkomna under år 2020. Jämförelsestatistiken visar samtliga inrapporterade 
ärende till KIA, mellan åren 2018, 2019 och fram till år 2020. Sett till den historiska statistiken är det svårt att bedöma typen av 
skador som uppstått.  
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(Ur Rapport Översikt över händelser i Karlshamns Kommun, Omsorgsförvaltningen. Arbetsskador/Tillbud för perioden 20200101 – 20201231) 

 

(Jämförelse mellan åren 2018, 2019 och 2020. Statistiken visar en ökning av inrapporterade ärenden med 26% .) 
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På totalen har inkomna ärende till KIA ökat med 26%. Totala antalet anmälningar har uppräknats till 124 stycken där 
arbetsskador och tillbud ligger på en stabil nivå medans statistiken visar på tydlig ökning av arbetssjukdomar. En orsak kan 
vara den allt ökade smittspridning av Covid –19, där tillbud och arbetssjukdom ska anmälas enligt arbetsmiljöverket. 

 

Sjukfrånvaro 

 

(Statistik hämtad från Heroma och beskriver sjukfrånvaro för egen sjukdom - antalet dagar/per anställd vid Förvaltningen Omsorg) 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Dag 1 - 14 6,9 6,9 6,9 7,2 7,8 8,0 10,2 9,7 13,0    

Dag 15 - 17,7 21,6 26,0 25,6 27,5 31,5 25,3 24,2 26,0    

 

Antalet sjukdagar inom intervallet 1 -14 dagars sjukfrånvaro har ökat med 3,3 dagar per anställd vid jämförelse mellan år 2019 
och år 2020. Inom intervallet från dag 15 – och uppåt har antalet ökat med 1,8 dagar per anställd vid jämförelse mellan år 
2019 och år 2020. Antalet sjukdagar har således ökat både för korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Anledningen till 
korttidssjukfrånvaro kan sannolikt härledas till Covid-19 och den skyldighet som varje medarbetare har att anmäla sig sjuk vid 
minsta symtom, allt för att förhindra smittspridning. Det ökade antalet dagar vid långtidssjukskrivning kan inte direkt kopplas till 
Covid – 19, bakomliggande faktorer är mer dolda och bör analyseras i detalj. 

 

Internkontroll 
HSL- Dokumentation och journalgranskning 
Hälso- och sjukvårdsdokumentation genomförs noggrant i flera delar, en internkontroll är genomförd och visar vissa brister i 
följsamhet till enstaka delar ur patientdatalagen samt nationell informationsstruktur. En arbetsgrupp med representanter från 
verksamheten deltar i arbete om förbättring kring fullgod dokumentation. Samtliga medarbetare i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen genomför en lokalt utförd dokumentationsutbildning med fokus på dokumentationsprocessens alla 
steg. Under året pågår arbete med planering inför nytt journalsystem för HSL. Flera punkter som i internkontroll visat sig vara 
något bristfälliga blir tvingande, vilket ses som en fördel. Ytterligare utbildning kring dokumentationsprocessen planeras 
parallellt med introduktion av nytt journalsystem. 

 

Sjukfrånvaro för egen sjukdom - inkl tillfällig sjukersättning (ej sem.vik) 

Antal dagar/ per anställd        

154



62 
 

Delegering 
Följsamhet till delegeringsprocessens olika delar utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om delegering av arbetsuppgifter inom 
hälso-och sjukvård (SOSFS 1997:14). Övergripande och ett antal delar på detaljnivå fungerar bra. Resultatet av 
enkätundersökningens visar att omsorgspersonal till stor del uppger att de känner sig trygga att utföra delegerade 
arbetsuppgifter och har kännedom om ansvarsfördelningen i uppdraget. Identifierade svaga punkter i processen är framförallt 
förberedelser, kontroll av reell kompetens inför delegering och uppföljning. Verksamheten arbetar efter de krav som finns i 
SOSFS 1997:14 men flera svaga punkter har identifierats och åtgärdats genom reviderad rutin med tillägg av stödmaterial vid 
delegering och kontroll av reell kompetens, samt uppföljning av delegeringsbeslut. 

Avvikelse 

Internkontroll av avvikelsehantering visar brister i utredning, planering av åtgärder och uppföljning samt dokumentation av 
dessa. Genomgång med ansvariga enhetschefer har genomförts där brister påpekats och dialog angående samsyn kring 
arbete med avvikelsehantering har påbörjats. Arbete med förbättrad avvikelsehantering fortgår. 

Egenkontroll 

Inom hemtjänsten finns egenkontroller som en del av verksamhetsplaneringen och därmed har enhetschefer genomfört de på 
verksamhetsnivå bestämda egenkontrollerna. Inom särskilt boende finnas inga planerade egenkontroller på verksamhetsnivå, 
vilket speglar variationen av utförda egenkontroller på enhetsnivå.  

Varken inom hemtjänsten eller särskilt boende framkommer att dokumentation efter uppföljning av insatser på individnivå sker 
på ett sådant sätt att sammanställning är möjlig. Det innebär svårigheter med att systematiskt följa upp och utvärdera 
verksamheten samt att systematiskt utveckla och förbättra verksamheten. 
Kunskapsnivån behöver höjas för egenkontroller och om vad systematisk uppföljning och utvärdering innebär, både på 
enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Behov av höjning av kunskapsnivå gäller såväl för introduktion av nya chefer som 
fortlöpande. 

Verkställighetsdokumentation SOL 

internkontroll av kvalitet och följsamhet i verkställighetsdokumentation har genomförts där 20 slumpmässiga IBIC-insatser 
valdes ut. Kontrollen visar att texterna i genomförandeplanerna är utformade på samma sätt som de varit över tid och således 
inte förändrats nämnvärt. Slutsatsen av kontrollen som helhet är att verkställighetsdokumentationen är bristfällig. 
Genomförandeplanerna uppfyller inte syftet med att beskriva hur genomförandet av en insats ska gå till. Det är heller inte 
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möjligt att följa upp effekten av insatsen. Det eftersträvade förändringarna med införandet av IBIC handläggare har ännu inte 
haft genomslag i verkställighetsdokumentationen då vi till följd av Covid- 19 inte kunnat genomföra de planerade 
utbildningsinsatserna och införande av det nya IT-stödet som krävs för att IBIC ska kunna implementeras fullt ut. 

Lex Sarah-bestämmelser 

I arbetet med att säkerställa att medarbetarna förstår rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah-bestämmelser har en enkät 
skickats ut till 100 medarbetare varav inkomna svar är 27. Enkätsvaren visar att medarbetarna i det stora och hela har 
kunskap om lex-Sarahbestämmelserna men att detaljkunskapen i hantering av avvikelser och synpunkter- och klagomål kan 
förbättras. 

Se kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för mera information. 

Kvalitet 

Kommunfullmäktige fattade den 15 juni beslut om en ny policy för styrning och kvalitetsutveckling i i Karlshamns kommun. 
Beslut om inköp av nytt IT-stöd för styrning, lednings- och kvalitetsutveckling har tagits av kommunstyrelsen och vi arbetar 
med förberedelserna. 

Uppdraget för arbetet med kvalitet i särskilt boende “Sätt ljus på natten” har reviderat och ny handlingsplan samt 
uppföljningspunkter ska tas fram och implementeras för att visa att rekommendationens fyra delar följs - Koll på läget, 
Individens behov, Strategi för ny teknik och Ledarskap. 

Informationsbroschyr har arbetats fram utifrån SOSFS 2012:3, värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre vilken ersätter 
den tidigare värdighets- och servicegarantin.  

Avvikelsehantering 

Det har under året registrerats 2729 avvikelser. 83 % är relaterat till typen vårdskada, där läkemedelsavvikelser och fall utgör 
merparten. 16% av avvikelserna är brister i insatser, teknik mm. samt att 0,2 % är lex Sarah-avvikelser. Vi ser att avvikelser 
enligt hälso- och sjukvårdvårdslagen, HSL är mera frekvent än enligt socialtjänstlagen, SOL, vilket behöver ses över 
framgent. Vidare visar systemet att mottagningstiderna från det att avvikelsen rapporteras till att den mottas är för långa vilket 
visar på att vi behöver utveckla arbetet med att korta ledtiderna 
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Utveckla samverkan med civilsamhället 

Tjänsten som aktivitetssamordnare är tillsatt. Stora delar av det arbete som ingår i tjänsten har inte kunnat genomföras till 
följd av Covid- 19 då det har rått avrådan från sammankomster och träffpunkterna har hållits stängda från april och framåt. 
Aktivitetssamordnaren har under pandemin varit ansvarig för insamlandet av och placering av volontärer samt samordnat 
utomhusunderhållning för de särskilda boendena. Vidare har aktivitetssamordnaren planerat och genomfört flytten av 
träffpunkten i Asarum från Dyks väg till Östralycke. Värdskapet mot trygghetsboendet i Asarum har inte utvecklats som 
planerat till följd av Covid- 19. Aktivitetssamordnaren har tillsammans med motsvarande tjänst inom förvaltningen för arbete 
och välfärd arbetat med förberedelser för att starta upp anhörigcenter på Björnabacken. 

Äldredagen som 2020 skulle firat 10-årsjubileum fin även den ställas in till följd av Covid- 19. 

I samarbete med Socialstyrelsen och Hej Blekinge är projektet Promenadvän igång. Seniorer med insatser i ordinärt boende 
får möjlighet till sällskap på en promenad. Projektet syftar till att minska ensamhet och förebygga ensamhet i rådande 
pandemi. Promenaderna genomförs efter de riktlinjer och föreskrifter som finns gällande avstånd och hygien. 
Omsorgsförvaltningens roll är att sprida informationen via framförallt hemtjänsten, men också bistå med volontärer till 
projektet. 22 par har blivit matchade under hösten. På grund av pandemin har de valt att gå till väga på olika sätt, några 
träffas fortfarande utomhus medan andra har regelbunden telefonkontakt. 

Teknik 

Arbetet med att utveckla och förbättra verksamhetens IT-stöd pågår. Enligt plan ska verksamhetssystemet succesivt bytas 
från Procapita till LifeCare i samtliga delar, hälso- och sjukvårdsdokumentation, verkställighetsdokumentation, handläggning 
och planering. Systemet stödjer arbetet med Individens behov i centrum, IBIC. Under våren gick biståndshandläggarna över 
till LifeCare men förändringen omfattar hela verksamheten och planeras bli klar under 2021. Pandemin har orsakat att 
tidplanen för införandet i verkställigheten inte har kunnat hållas vilket har lett till att hemtjänsten under en övergångsperiod får 
arbeta utifrån två olika arbetssätt.   

Under året har en stor utveckling skett när det gäller möten. Majoriteten av möten har av tradition varit fysiska, under 2020 har 
möten mestadels skett digital via olika mötestjänster såsom Teams, Skype och Zoom. Videomöten mellan brukare och 
anhöriga på inom särskilda boenden har också ökat. En positiv utveckling till följd av pandemin är att mobila arbetssättet och 
distansarbete har fått en skjuts framåt. 
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Digital tillsyn har ökat något, från tre till tio kameror och trenden är succesivt ökande.  

 Under 2020 har flertalet nya e-tjänster för omsorgsförvaltningen utvecklats och tagits i bruk. Utvecklingen sker i Karlshamn 
kommuns e-tjänstplattform, Open ePlatform, och publiceras på Karlshamn kommuns hemsida alternativt kommunens intranät. 
Intranätet är en intern webb som endast är tillgängliga inom organisationens nätverk eller för inloggade medarbetare.  
Exempel på e-tjänster är beställning av behörigheter, ansökan om fondmedel och ansökan om bostadsanpassning 

 Installation av heltäckande WiFi har genomförts på Mariegården i Svängsta och korttidsboendet Kompassen. WiFi-
installationen på Gustavsborg blev inte slutförd enligt plan på grund av leveransproblem av accesspunkter. En design har 
gjorts för heltäckande WiFi på Ekegården som ska realiseras inom kort. 

Nytt trygghetslarm från samma leverantör som på Eklunden och Östralycke har med gott resultat installerats på Mariegården i 
Svängsta, Gustavsborg i Karlshamn samt på korttidsboendet Kompassen. 

Byte till ny larmcentral från Doro till Tunstall för trygghetslarm i ordinärt boende har genomförts under våren med gott resultat.  

Mellan den 7 oktober och till slutet av november levererade inte Tunstall larmtjänster i enlighet med gällande avtal vilket 
berodde på byte av deras IT-system för larmhantering. Detta medförde omfattande avtalsbrott vilket resulterade i att 
Karlshamns kommun hävde avtalet och gick tillbaka till föregående leverantör, Doro, från och med 1 december. Förberedelser 
för ny upphandling som ska genomföras under 2021 är påbörjad och planeras att ske i samarbete med övriga kommuner i 
länet. 

Under hösten genomfördes utbyte av de digitala låsen som används av hemtjänsten, cirka 900 stycken. De nya låsen 
erbjuder snabbare öppning för personalen då de slipper att väcka låsen manuellt från batterisparläge.  

50 stycken digitala medicinskåp har införskaffats för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen hos patienter i hemsjukvården 
där kommunen har övertaget läkemedelsansvaret. En utvärdering av användningen har genomförts och visar på gott resultat. 

 Se Teknikberättelse för 2020 för mer information. 

Framtid 

Vi observerar att avtalsrörelsen kommer att ge förändrade förutsättningar inför 2022 då heltidsmåttet för nattarbetare minskar 
med två timmar per vecka vilket innebär ökade kostnader för omsorgsnämnden. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Under pandemin har ett mycket gott samarbete visats både inom förvaltningen, mellan förvaltningar och över huvudmannaskapsgränser. 
Vidare har pandemin visat att när vi måste fokusera gör vi det på ett förtjänstfullt sätt vilket bl. a arbetet med basala hygienrutiner visar. 
Många och nödvändiga beslut har fattats med kort varsel för att styra och stödja verksamheten genom krisen. Chefer och medarbetare 
ute i verksamheten har gjort ett fantastiskt arbete under den pågående pandemin för att så långt det är möjligt kunna bedriva 
verksamheten under normala former.  

Inom särskilt boende har det varit särskilt utmanande för medarbetare och chefer att förhålla sig till besöksförbudet. Då besöksförbudet 
har varit en påfrestning och uppoffring för både brukare och anhörig, har de fått hantera mycket oro och frustration.  

Under avsnittet omvärldsanalys beskrevs nettokostnadsavvikelsen som 2019 var 5,1% jämfört med året innan som visade 11%. 
Nämnden har därmed lyckats effektivisera sina kostnader kraftigt och med avklarade anpassningar 2020 förväntas nettoavvikelsen 
minska ytterligare.  
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

  

Årsbudget  
2020 

Utfall 
2020 

Budgetavvikelse             
2020 

Föregående 
prognos 2020 

(okt) 

Avvikelse 
utfall 2020 

jämfört med 
föregående 

år 

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

                  
Intäkter 66 050 83 839 17 789 73 302 13 810 70 029 75 795 69 055 
                  
Personalkostnader -357 310 -368 995 -11 685 -360 034 -5 227 -363 768 -381 588 -361 923 
Övriga kostnader -161 152 -162 720 -1 568 -161 134 -313 -162 407 -158 217 -133 040 
Kapitalkostnader -2 907 -2 908 -1 -2 907 -524 -2 384 -2 686 -10 367 
Bruttokostnader -521 369 -534 623 -13 254 -524 075 -6 064 -528 559 -542 491 -505 329 
                  
Nettokostnader -455 319 -450 783 4 536 -450 773 7 746 -458 530 -466 696 -436 275 
 
 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 

Se bilaga Kvalitetsberättelse, patientberättelse, teknikberättelse och bilaga verksamhetsområde i tabell. 

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Se Tabell och kommentar nedan. 
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7. Investeringsuppföljning  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget 
2020

Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

KS projekt > 7 mnkr 0

Projekt < 7 mnkr -3 500 -3 027 473
0
0

Summa -3 500 -3 027 473 0  
 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

Årets resultat är +4,5 mnkr som fördelas på verksamhetsområdena centralt +3,2 mnkr, ordinärt boende –9 mnkr, särskilt boende +4,4 mnkr 
och myndighet och resurs +5,9. Nämnden har sedan den sista prognosen kompenserats för merkostnader och sjuklöner kopplat till covid-
19 om +8,6 mnkr. Årets avtalsrörelse har försenats för Kommunal och AKV varpå retroaktiva löner bokats upp i bokslutet och ett 
engångsbelopp för kommunals medlemmar utbetalats i december månad. Nämnden har kompenserats med ökad budget för löneökningar 
med +7,4 mnkr. Prognosen jan-okt visade ett resultat för nämnden om -2,9 mnkr. Borträknat tillskottet av statsbidragen är resultatet en 
försämring mot föregående prognos med -1,2 mnkr som till stor del kan förklaras av Covid-19 kostnader.  

Årets resultat visar på högre kostnader för personal –11,7 och övriga kostnader om –1,6 mnkr vilket vägs upp av överskott för intäkter 
+17,8 mnkr. En stor del av överskottet bland intäkterna beror statsbidrag och ersättning för arbetsmarknadsanställningar. För 
arbetsmarknadsanställningar får omsorgsförvaltningen både en personalkostnad och en intäkt. För övriga kostnader beror underskottet på 
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högre kostnader främst på relaterat till covid-19, underskott inom ordinärt boende och arbetskläder. Kostnader som visar ett överskott mot 
budget är bland annat bostadsanpassningar, utbildning, tekniska hjälpmedel och en del kostnader relaterade till fastigheter. 

Under året har nämnden erhållit kompensation genom statsbidrag, enligt tabellen nedan. Statsbidragen innebär att ett tillskott till budgeten 
men ställer också i regel villkor för vad de kan användas till. Utöver statsbidragen har nämnden erhållit 2,1 mnkr från regionen som avser 
ersättning för god och nära vård och som inte ingick i prognosen.  

Statsbidrag 2020 Belopp 

Sjuklöner 2 457 

Merkostnader covid-19 6 002 

Äldreomsorgslyftet 1813* 

Demenssatsning 2 458 

Motverka konsekvenserna av isolering 118 

Kompetensutvecklings insatser inom hälso- sjukvården 124 

särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg  480 

Digitalisering inom äldreomsorgen 666 

Summa 14 118 

*Återbetalar 1,7 mnkr då bidraget inte kunnat användas i en större omfattning. 

Centralt 

Omsorgsförvaltningens centrala delar redovisar för perioden en positiv avvikelse om +1,8 mnkr. Förändringen av avvikelsen från 
föregående resultatrapport beror på verksamheten har fått bidrag för merkostnader, orsakade av Covid-19. Vid förra rapporten var det inte 
klart om och i så fall för hur mycket kostnader nämnden skulle bli kompenserade för. 

Digitaliserings- och Utvecklingsenheten 

Enheten redovisar en positiv avvikelse om +1,5 mnkr, som främst beror på ett statsbidrag avseende digitalisering inom äldreomsorgen som 
kom under året, en senarelagd produktionssättning av nya trygghetslarm på särskilda boenden samt försenad överflyttning från Doros 
larmcentral till Tunstalls larmcentral. Det var vid byte av larmleverantör till följd av ny upphandling under våren. Senare under hösten sades 
avtalet upp då leverantören inte kunde fullfölja avtalet.  
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 Stöd i ordinärt boende 

Verksamheten stöd i ordinärt boende redovisar ett underskott om -9 mnkr för 2020. Den största orsaken till underskottet är att 
personalkostnader fortfarande är högre än budget, -12,7 mnkr. Det finns flera anledningar till underskottet, bland annat har 
hemtjänsttimmarna ökat i den grad att resursbudgeten inte har räckt till. Sjukfrånvaron har varit hög under perioden mars-december till följd 
av riktlinjer för pandemin. Verksamheten har fått kompensation av staten för överskjutande sjuklönekostnader och delvis för 
övertidskostnader. Verksamheten har också fått bära kostnader för övertid samt högre andel timavlönade. Därutöver har resursbudgeten 
använts till delegerade Hälso- och sjukvårdsinsatser, vilket bidrar till underskottet. Detta har tidigare inte kompenserats på 
enhetschefsnivå. Verksamheten kompenseras generellt inte för dubbelbemanning, vilket kommer att ses över under 2021. 

En hemtjänsttimme ska under 2020 i snitt kosta 434 kr enligt budget. Snittkostnaden var 2020 462,8 kr vilket är högre än budget, men 
lägre än 470,5 kr som snittkostnaden var 2019 och 503,8 kr 2018.  

När det gäller underskottet på övriga kostnader, -1,7 mnkr, har kostnaden för arbetskläder och leasingbilar varit högre än budgeterat under 
perioden, medan kostnaden för persontransporter varit lägre då dagverksamheten har förändrats efter pandemiutbrottet. En högre 
förbrukning av skydds- och förbrukningsmaterial med koppling till Covid-19 redovisas, men den kompenserades av statsbidrag i slutet på 
året. 

 Underskottet på både personalkostnader och övriga kostnader vägs till viss del upp av ett överskott på intäktssidan, +5,3 mnkr, i form av 
ökade omvårdnads- och matdistributionsintäkter samt statsbidrag. 
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*Snittkostnad Hemtjänsttimme 2020 inkluderar statsbidrag för Covid-19 

 Stöd i särskilt boende 

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott +4,4 mnkr, verksamhetsområdet har kompenserats för de ökade sjuklönerna relaterade till 
covid-19 och merkostnader kopplat till covid-19. Intäkterna avviker med +5,3 mnkr, personalkostnader +0,1 och övriga kostnader med -1 
mnkr. Utöver statsbidragen redovisar verksamhetsområdet ett positivt resultat mot budget på grund av nedläggning av Båtsmansgården, 
låga kostnader för utbildning och överskott på samtliga boenden. Båtsmansgårdens brukare har flyttat och med avvecklingen kommer 
antalet boendeplatser att minska till 330, att jämföra med starten 2019 då det fanns 366 platser. Hyran ingår i driftkostnaden under hela 
2020. Avvecklingen av Båtmansgården bidrar till överskottet för verksamhetsområdet eftersom den hanterades tidigare än förväntat. 
Effekter av Covid-19 innebär en omställning som fått flera negativa effekter på kostnaderna som ökade kostnader för personal, 
arbetskläder och hygien och förbrukningsmaterial jämfört med budget. Under året har även förstärkning på Östralycke natt genomförts som 
beror på ett större behov än budgeterat.   

Sjuklönekostnaderna avviker negativt för året om ca -2,4 mnkr mot budget, exklusive arbetsgivaravgifter. Sjuklönekostnaderna fortsätter att 
vara höga och har ökat mot föregående år. Det är svårt att analysera hur mycket som är relaterat till covid-19 och vad som är ordinarie 
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sjukdom. 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. 

2019 sänktes kvoterna per lägenhet till 0,69-0,70 för demensavdelningar och 0,65-0,66 för särbo-avdelningar. Någon ny sänkning är inte 
planerad då det riskerar inverka negativt på brukarna och verksamheten. Enhetscheferna har aktivt arbetat för en välfungerande 
schemaläggning i syfte att hantera toppar och dalar.   

  

 Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 5,8 mnkr, verksamhetsområdet har kompenserats för de ökade sjuklönerna relaterade till 
covid-19 och merkostnader kopplat till covid-19.  

Årets positiva avvikelse beror främst på ökade intäkter och låga kostnader för personal, bostadsanpassningar och tekniska hjälpmedel. 
Intäkterna avviker med ett överskott om +1,4 mnkr och avser statsbidrag, omkostnader, försäljning av bilar, utbildning och BEA-
anställningar. Bostadsanpassningskostnaderna har varit stabila framtill föregående år då de minskade kraftigt och även för 2020 finns ett 
överskott om ca +2 mnkr, se graf nedan. Överskott för personalrelaterade kostnader om +2,2 mnkr för året beror till stor del på vakanser 
och att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens inom några yrkeskategorier. Demens- och psykiatriteamet var tillsatt i april 
men har budget från februari vilket resulterat i ett överskott mot budget.  
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Covid-19 innebär ökade kostnader för förbrukningsvaror eftersom större lager av material behöver köpas in samt ökade kostnader för 
skyddsutrustning. De ökade kostnaderna som kan relateras till covid-19 och enligt förordning kan ersättas, kompenseras av statliga 
statsbidrag. Kostnaden för sjuklöner ligger i nivå med tidigare år vilket delvis beror på möjligheter att jobba hemma. Verksamhetsområdet 
ersätter i regel inte alla anställda vid sjukdom och ledigheter förutom korttidsboendets personal och sjuksköterskor kväll och natt, vilket ger 
ett överskott på kort sikt men brister för kvalitén. Under 2020 har kostnaden för inhyrda sjuksköterskor minskat mot tidigare år och det är 
framförallt under sommaren det har varit aktuellt att hyra in personal för behov under natten.  

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

Tillfälligt inhyrd personal 281 75 26 

 

Investeringsbudget 

Projekt text (belopp i tkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

2730 Inventarier Omsorgsförv 1 884 2 100 216 
2757 Reinv/Nyinv Adb/Omsn 645 800 155 
2758 Sängar Servicehem 185 200 15 
2770 Trygghetslarm 119 200 81 
2771 Välfärdsteknologi 195 200 5 

Totalt 3 027 3 500 473 

 

Nämnden har använt 3 mnkr av budgeterade medel om 3,5 mnkr. Omsorgsförvaltningen 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 har slitna inventarier byts ut mot nya och mer ändamålsenliga, främst inom särskilt boende. Även satsningar på it och 
välfärdsteknologi har gjorts. För närmare information se nämndens teknikberättelse.   
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9. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 
Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 
som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året. 
Verksamhetsmått 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

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

  14 424 14 133 13 904 

 Årsarbetare (1700 
timmar) 

    739  680 666 
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10. 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) 

Redovisn
ings-chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 
 

☐

X 
 

☐ 
 

2018-2020 har stickprov genomförts vad 
gäller mobiltelefonavgifter, representation 
samt resor och egna utlägg. 
Återrapportering har skett och förslag till 
åtgärder presenterats. Resultatet har ej 
blivit bättre varför det krävs andra åtgärder 
för att få ett förändrat beteende. Regler, 
mallar och anvisningar finns men efterlevs 
ej fullt ut. Förslag att jobba med åtgärder 
under 2021 och först 2022 följa upp dessa 
delar på nytt. Se separat rapport. 

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 

 X  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 

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 

  X Uppföljning kommer att ske under 2021 

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 

  X Uppföljning kommer att ske under 2021  

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 X  Utbildning pågår. Merparten av 
Samhällsbyggnads-, Kommunlednings-, 
hela Utbildningsförvaltningen samt delar av 
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förvaltningen för arbete och välfärd har 
access till Proceedo e-handel. 
Omsorgsförvaltningen står på tur. Det finns 
13 kategorier där t ex livsmedel är en av 
dessa med flera avtal och leverantörer. 
Merparten av de avtal som finns i e-
handelssystemet efterlevs. Det är lätt att 
göra rätt genom att det tydligt framgår vilka 
som är avtalsprodukter. Kritisk faktor är 
upphandling då det behövs fler avtal och 
därmed öka möjligheten att göra inköp på 
avtal. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
 Informationsskyldig
het enligt Lex 
Sarah-
bestämmelser 

 Säkerställa att 
medarbetarna förstår 
rapporteringsskyldigheten 

 Kvalitets
utvecklar
e 

Utskick till 
100 
medarbet
are 

 Enkät  2020  ON ☐

X 
 

☐ 
 

☐ 
 

Efter påminnelse inkom svar ifrån 27 
medarbetare. Låg svarsfrekvens men de 
svar som inkom visar på att medarbetarna i 
stort har kunskap om Lex-Sarah-
bestämmelserna. Se ovan under 
internkontroll eller kvalitetsberättelse, 
separat handling 

 Egenkontroller 
utifrån IVOs 
granskningsmall 

Kvalitet/kvantitet Kvalitets
utvecklar
e 

5 höst och 
5 vår 

Intervjue
r med 
enhetsc
hefer 

Vår 
och 
höst 

 ON ☐ 
 

☐

X 
 

☐ 
 

Slutsatsen är att det görs egenkontroller i 
verksamheten men inte på ett sådant sätt 
att sammanställning går att göra och är 
därför ett förbättringsområde 
Se ovan under rubriken Internkontroll/ 
egenkontroll eller kvalitetsberättelse, 
separat handling 

Delegeringsprocess
en 

Följsamhet av processen MAS 5 vår och 
5 höst 

Intervjuv 
och 
dokume
ntation 

Vår 
och 
höst 

ON 
 

X 
 

Övergripande och ett antal delar på 
detaljnivå fungerar bra men det föreligger 
förbättringsbehov. 

Se ovan under rubriken 
internkontroll/delegering eller 
patientberättelse, separat dokument 

Avvikelsehantering 
med utredning och 
åtgärd 

Kvalitet MAS 5 vår och 
5 höst 

Intervju 
och 

Vår 
och 
höst 

ON 
  

X Kontrollen visar på brister i samtliga delar. 
Genomgång med ansvariga enhetschefer 
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dokume
ntation 

har genomförts där brister har påpekats. 
Förbättringsarbete har påbörjats. 

Se ovan under rubriken 
internkontroll/avvikelser eller 
patientberättelse, separat dokument 

Journalgranskning 
av vårdprocessen 

Granskning av identifierad 
process 

MAS 20 vår 
och 20 
höst 

Stickkon
troller 

Vår 
och 
höst 

ON 
 

X 
 

Vissa brister påvisas i granskningen men 
införande av nytt journalsystem pågår 
vilket kommer att gynna 
journalhanteringen. 

Se ovan under rubriken 
Internkontroll/journalgranskning eller 
patientberättelse, separat dokument 

 Verkställighetsdok
umentation från 
beslut till 
genomförande 

Kvalitet i följsamhet i 
ärendets gång 

Kvalitets
utvecklar
e 

20 vår 
och 20 
höst 

 Stickko
ntroller  

Vår 
och 
höste 

ON ☐ 
 

☐ 
 

☐

X 
 

Slutsatsen efter kontrollen är att 
verkställighetsdokumentationen är 
bristfällig och därmed är ett 
förbättringsområde. 
Se ovan under rubriken 
Internkontroll/verkställighetsdokumentation 
och kvalitetsberättelse, separat handling 
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 
2019 

varav 
obalans 
till 2020 

Budget  
2020 

Utfall             
2020 

Avvikelse 
från 

budget 

Anpassningar      
politiskt 

beslut  2020 

Anpassningar              
plan 

förvaltningen 
2020 

Anpassningar              
prognos 2020 

Nämnd:                 
Omsorgen         0 8,4 8,4   
                 
         
Kommentarer:         

Omsorgen följer fastlagdplan för effektiviseringar och har genom nedläggning av framförallt Båtsmansgården anpassat verksamheten för 
2020. 
 
Bilaga Covid 19 
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget  

2020 
Utfall 
2020 

Avvikelse 
från 

budget 

varav 
lägre 

intäkter  
för 

Covid 19 

varav 
kostnader i  

för Covid 
19 

Periodens 
utfall  

för Covid 
19 

Kompensation 
för 

merkostnader 
(exkl sjuklön) 

Nämnd: 
 
               

Omsorgen                 

Intäkter 70 66 84 18       6,0 

Kostnader -529 -455 -535 -79   -7,4 -7,4   

         
Kommentarer:         

I kostnaderna för Covid-19 finns inga sjuklönekostnader då det är svårt att separera normal från Covid-19 sjukdom. 
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RESULTATRAPPORT UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2020 
Period: 2020-01-01 – 2020-12-31 
Nämnd: Utbildningsnämnden 
Nämndsordförande: Jan Åke Berg 
Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Fritidshem 
 Gymnasieskola 
 Vuxenutbildning 
 Lärcentrum 

 
Sammanfattning 

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Arbetet med effektiviseringarna har varit i fokus under året. Nämndens uppdrag och stora utmaning handlar om att, trots 
ramminskningar/effektiviseringar, öka måluppfyllelsen i alla verksamheter, utveckla trygghet och studiero samt arbeta för barn 
och ungas hälsa. Vi ser tendenser till positiv resultatutveckling gällande andelen med behörighet till gymnasieskolans 
nationella program som stiger lite för tredje året i rad. Hösterminsbetygen för åk 9 är också bättre än föregående år. 
Behörigheten och meritvärdena har ökat hos både pojkar och flickor. 
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Utbildningsförvaltningen ser 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/ledare, att arbeta med det kollegiala lärandet och att möta nya utmaningar och behov när det gäller 
kompetensförsörjning. 
 
Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budget var ca 34 mnkr. Noteras bör att den rambudget som 
utbildningsnämnden tilldelades för 2020 var 41 mnkr mindre än utfallet i de två tidigare nämndernas bokslut 2019. 
 
I april fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram med 21 mnkr. Nämnden/förvaltningen har under året 
arbetat vidaremed att verkställa de anpassningar som ligger i planer för budget i balans samt gjort ytterligare anpassningar. 
Det finns ett antal omständigheter som tar bort en del av de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som 
gjorts i organisationen, men det finns också positiva omständigheter. Nämnden har under året efterhand kunnat förbättra den 
ekonomiska prognosen och lämnar ett bokslut för året med ett resultat på minus 4,5 mnkr. 
 
En positiv avvikelse är att kostnaderna för interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter inte blev lika 
negativa som befarades under början av året och att verksamheterna gjort mer effektiviseringsåtgärder än de som är 
definierade i planen för budget i balans. 
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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. 
 
Strategiska elevhälsan har utsett en representant för kommunens barnrättsnätverk och rutiner och riktlinjer för att 
verksamheterna ska följa barnkonventionen kommer att utarbetas. Skolsköterskorna på gymnasiet kan via de lagstadgade 
hälsosamtalen med elever identifiera program och klasser där t.ex. högre grad av psykisk ohälsa förekommer. Genom 
information till ansvariga rektorer och lärare kan riktade insatser göras för att minska stress kopplat till skolarbetet. Under 
perioden har elevhälsans journalsystem utvecklats (EMQ) så att man kan, på en övergripande nivå, hämta statistik från 
hälsosamtalen som görs av skolsköterskorna i förskoleklass, åk 4, 7 och första året på gymnasiet. 
 
Kommunens folkhälsostrateg har genomfört en ny levnadsvaneundersökning riktad mot högstadieelever och gymnasieelever. 
Undersökningen visar på en viss minskning av andel elever som mår psykiskt dåligt ofta eller alltid, framför allt i 
gymnasieskolan. Vägga Gymnasieskola har arbetat för att minska stress och dåligt mående hos eleverna, bland annat genom 
planeringskalendrar för prov, inlämningsuppgifter mm, studieverkstad och studiecoacher. Resultaten i 
levnadsvaneundersökningen korrelerar emellertid inte fullt ut med resultaten av skolornas elevhälsosamtal, där andelen 
elever med skolrelaterad stress och psykisk ohälsa är oförändrad jämfört med föregående år. Resultaten från de båda 
mätningar utgör viktiga underlag för analys för att nyansera bilden av stress och psykisk ohälsa bland unga. 
 
Ett arbete kring barnkonventionen, som nu är lag, pågår för att stärka barnrättsarbetet i Karlshamn. 
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Förskolan har, med stöd av Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) genomfört en utbildning angående Barnhälsan, tagit 
fram en plan för barnhälsan samt infört Barnhälsoteam (BHT) på alla förskolor. Barnhälsan i förskolan ska, liksom elevhälsan i 
skolan, bidra till att skapa miljöer som främjar barns lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja 
hinder för varje enskilt barns lärande och utveckling. 
 
Arbetet i grundskolan fortgår med att utveckla lärmiljöer som möjliggör mer individanpassad undervisning vilket kan vara i 
mindre gruppsammanhang med förhoppning om öka skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. Under ht 20 kommer samtliga 
skolors elevhälsogrupper genomgå gemensam kompetensutveckling gällande elevhälsans olika roller samt elevhälsans roll i 
ett lärandeperspektiv. Det är för tidigt att dra slutsatser av effekter av insatsen. Utfallet av indikatorn kring psykiskt mående är 
i stort sett oförändrad. 
 
På gymnasiet genomför en av rektorerna som en del av sin rektorsutbildning en särskild analys om varför elever upplever 
negativ stress och detta arbete blev klart och redovisades under hösten. Man har också särskilt tittat på och analyserat 
skolsköterskornas hälsosamtal och statistiken kring detta, vilket kommer att utvecklas vidare. Under hösten påbörjas också ett 
samarbete med ungdomsteam.  
 
Inom Vuxenutbildningen har en socialpedagog anställts som stöd för unga nyanländas lärande, vilket vi redan kan se en god 
effekt av. 
 
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 % 

Flickor 26% 
Pojkar 7% 
 

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

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

Flickor 25% 
Pojkar 10% 

Helt 

 
 
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 avsattes till analysarbete av de nationella prov som genomförts (gäller grundskolan) samt analys av 
höstterminsbetygen. Rektorsgruppen arbetar löpande med resultatanalys på sina ledningsgruppsmöten. Förstelärargruppen i 
grundskolan har träffats för analys av grundskolans betyg och även centrala ämneslärargrupper har skapats för att i dessa 
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grupper gå igenom betygsresultat men också utveckla undervisningen och bedömningen i kursplanens olika ämnen. Drygt 
hundra av kommunens lärare deltar i de centrala ämneslärargrupperna.  
Samtliga rektorer har insatser riktade mot målet ”ökad måluppfyllelse” preciserade i sina verksamhetsplaner. 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 
 
Grundskolan i Karlshamns kommun har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling och andelen med behörighet till 
gymnasieskolans nationella program stiger 2020 för tredje året i rad. Behörigheten och meritvärdena har ökat hos både pojkar 
och flickor.  
 
Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen har resultatdialog med alla medarbete skett under exempelvis 
”junidagar”(studiedagar) och mittårskonferenser. På studiedagar har lärare lett olika pass kring olika 
resultatfrågeställningar/”workshops”, som en del av det kollegiala lärandet. Öppnande av ”stödverkstad” med samordnade 
specialpedagogiska insatser som komplement till ordinarie undervisning har fallit väl ut än så länge – utvärdering kommer att 
göras framgent. 
 
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).  
 
Vid terminsstart ht 20 inledde Karlshamns kommun ett samarbete med Skolverket ”Riktade insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska”. Detta samarbete ska 
fortgå under tre läsår med syfte att ökade kvalitet på undervisning med effekt på elevernas måluppfyllelse. Samtliga 
verksamheter i utbildningsförvaltningen är med i detta samarbete. Karlshamns kommun har av Skolverket tilldelats medel för 
genomförande av planerade insatser, totalt 8,6 miljoner kronor över en tre-årsperiod. 
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Utvecklingsområde Insats Kostnad kr 

Styrning och ledning Samordnare och det lokala 

teamets fortsatta arbete 698 000 

Undervisning och 

lärande 

SKUA och transspråkande 
1 949 500 

 Språkutveckling och 

kulturella förhållningssätt 

för ledning 324 000 

 Språkstöd inom förskolan 1 564 000 

 Studiestöd inom 

barnomsorgen 367 000 

Förutsättningar för 

lärande och 

trygghet 

Att motverka rasism 

1 749 500 

 Samverkan förskola och 

vuxenutbildning 402 000 

 Studiehandledare SFI 1 564 000 

Total kostnad  8 618 000 
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Revisionen (EY) har genomfört en granskning av måluppfyllelsen inom grundskolan. Granskningen har genomförts på 
ledningsnivå och på kommunens tre högstadieskolor. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY utbildningsnämnden 
att: 

 Göra en översyn av om resursfördelningsmodellen säkerställer en likvärdig tilldelning som speglar såväl kommunala 
som fristående skolors olika förutsättningar och behov. 

 Säkerställa att de förbättringsåtgärder som förvaltningen initierar implementeras och genomsyrar samtliga 
verksamheter. 

 Säkerställa att nämnden har tillräcklig insyn i 7-9 skolornas utvecklingsarbete i att öka måluppfyllelsen. 
 

Revisionens slutsatser och rekommendationer utgör underlag i utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och 
förbättringsåtgärder redovisas i nämndens verksamhetsplan för 2021. 
 
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. De strukturer som kooperativt lärande förespråkar i undervisningen har arbetats med på 
samtliga grundskolor idag.  
 
Strävan för att utveckla skolans arbete med estetiska lärprocesser och elevers kreativitet, finansieras bland annat av 
Kulturrådet. Flera författarbesök, skrivworkshops och filmpedagogiska inslag genomfördes under tidig vårtermin, men har 
sedan mars legat nere pga. Corona. 
 
Hälsa och rörelse är ett återkommande tema i förskolornas och skolornas verksamhetsplaner. Alla verksamheter arbetar 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 och flera andra grundskolor har börjat implementera samma koncept. 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. 
 
Utifrån det vetenskapliga stödet för dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande, har strategisk elevhälsa under perioden 
arbetat fram en gemensam målbild på huvudmannanivå. Ambitionen är att verka för att skolutveckling och barn- och 
elevhälsoutveckling integreras till ett gemensamt spår. Genom tvärprofessionell analys av kartläggningar och insatser som 
görs på huvudmanna- och enhetsnivå, möjliggöra identifiering av övergripande och gemensamma utvecklingsområden. 
Därefter följer att i dialog med rektorer och de olika elevhälsoprofessionerna enas om ansvar och roller, och lämpliga 
evidensbaserade multidisciplinära insatser. 
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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% 

93% Delvis 

 Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ökning 
 
Utfall 2019: 
Flickor 78%     
Pojkar 73% 

Flickor 81% 
Pojkar 73% 
 

 

Helt 

 Meritvärde åk 9 totalt och könsuppdelat Ökning 
 
Utfall 2019: 
Flickor 220,3 
Pojkar 193,3 
Alla 205,8 

Flickor 230,2 
Pojkar 195,1 
Alla 211,4 

Helt 

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

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 
 
2019 års värde: 
74,1% 

Karlshamn: 74,1% 
Riket: 69,9% 
 

Helt 

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

Högre än 2019 års 
värde 
 
2019: 4,2 av 5 

 

4,1 av 5 Delvis 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
I nämndens verksamhetsplan 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 ett förslag till ny plan för studie- och yrkesvägledning tagits fram på huvudmannanivå. Den ska nu ut i 
verksamheterna för att granskas och revideras. När detta har processats så tar ett implementeringsarbetet vid..  
 
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.  
Vuxenutbildning har omcertifierats (Skolverket) som Skola för hållbar utveckling i juni 2020.Här har också studievägledning 
erbjudits via digitala möten och chatt sedan mars 2020.Vuxenutbildningen har i samverkan med grundskolan och förskolan i 
kommunen förlängt utbildningen till barnskötare i egen regi så att den även leder till elevassistent och aktivitetsledare enligt 
Skolverkets yrkesutgångar. 
 
Professionerna i centrala barn- och elevhälsan arbetar systematiskt med att föra fram barn och elevers perspektiv i 
verksamheten, i synnerhet för barn och elever i svårigheter. Här kan barn- och elevhälsans kunskap bidra till ökad förståelse, 
kunskap om samtalsmetodik med barn samt elevers delaktighet och inflytande. 
 
I huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet ingår en kvalitetsenkät till elever i gymnasieskolan. Enkäten har 
inte genomförts 2020 då verksamheten i stället prioriterat en uppföljningsenkät gällande distansundervisning, som redovisats 
nämnden under våren. Därför saknas utfall för de indikatorer som är knutna till det aktuella målet. 
 

181



89 
 

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, ej genomförd 2020 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 
 
2019: 
Åk 5: 8,0 av 10 
Åk 8: 6,2 av 10 

Åk 5: 7,9 av 10 
Åk 8: 6,7 av 10 
 

 

Helt 

 Enkätsvar, ”Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer” 
- Grundskola 
- Gymnasieskola, ej genomförd 2020 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 
 
2019: 
Åk 5: 6,6 av 10 
Åk 8: 4,5 av 10 

Åk 5: 6,5 av 10 
Åk 8: 4,4 av 10 

Delvis 

 

 

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. 
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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. 
 
I gymnasieskolan har ”elevcoacher” tillsatts för att det ska finnas vuxennärvaro som borgar för ökad trygghet. Samverkan 
kring drogförebyggande åtgärder med polisen och påbörjad process för att kunna ha id-kort (då det är stort flöde och många 
som rör sig i det stora lokalutrymme som är gymnasieskola/vuxenutbildning) är exempel på åtgärder.  
 
I huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet ingår en kvalitetsenkät till elever i gymnasieskolan. Enkäten har 
inte genomförts 2020 då verksamheten i stället prioriterat en uppföljningsenkät gällande distansundervisning. Därför saknas 
utfall för de indikatorer som är knutna till det aktuella målet. 
 
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, ej genomförd 2020 

Kontinuerlig 
förbättring 
 
2019: 
Åk 5: 8,5 av 10 
Åk 8: 8,0 av 10 
 

Åk 5: 8,5 av 10 
Åk 8: 8,3 av 10 

 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
 
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 

 
Arbetet med lärarorganisationerna kring avtalet HÖK-18 har resulterat i en god dialog 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 verksamhetsområde. En sådan utvärdering ska 
göras av HR-enheten. Modellen för kvalitetssäkrad personalplanering (KPP), i syfte att begränsa antalet timvikarier, har 
fungerat bra och bedömningen är att modellen skapar kontinuitet för barnen och kvalitet i verksamheten. Hanteringen av 
timvikarier i förskolan, via den digitala applikationen Time Care Pool, har fallit bra ut och kommer att innebära en framtida 
effektivisering och besparing. 
 
Effektiviseringar, tillsammans med stor oro för Corona jämte ett ständigt pågående riskanalysarbete och beslut kopplat till 
detta, har gjort situationen under året mycket speciell för både chefer och medarbetare. Ett antal byten av chefer i hela 
organisationen under året 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. 
 
Vi ser 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. 
 
 

184



92 
 

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 

Utfall saknas Välj status 

 Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 

Ökning mot 
föregående år 

85% Delvis 

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

Minskning mot 
föregående år 

52% 
(Utfall 2020 är inte 
jämförbart med 
föregående år pga 
förändringar i 
nämndsorganisation) 

Delvis 

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 
Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga delar av verksamheten och ett antal processer är försenade eller framskjutna. 
Bedömningen är att omställningen har gått relativt bra utifrån givna förutsättningar och den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl 
utifrån ett pedagogiskt som administrativt perspektiv. Dock konstaterar vi efter genomförd utvärdering (i slutet av vårterminen) på 
gymnasiet (elever och lärare) att ordinarie undervisning med fysiska möten inte generellt kan ersättas med digitala ur ett kvalitativt 
perspektiv, även om man kan genomföra en hel del digitalt. Vilka effekter, verksamhetsmässiga och ekonomiska, som pandemin får för 
kommunen som helhet på sikt är dock svårt att förutspå. Ökade kostnader har funnits gällande sjuklöner och inköp av digital utrustning till 
exempelvis vuxenutbildningen för att kunna bedriva utbildning på distans, vilket vi delvis har kompenserats för. 
 
Under våren uppstod ett antal vakanser inom ledningsorganisationen (rektorer/intendent), vilket medförde ett intensivt rekryteringsarbete. 
Inför höstterminen blev ledningsorganisationen fulltalig och det finns inga chefsvakanser.  
 
Som redovisats i flera olika sammanhang så har det varit och kommer även framgent att vara stora volymökningar, både i grundskola och 
i gymnasieskola. Detta medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och lokalplanering. Än så länge har uppdraget varit att 
hantera dessa volymökningar med en successivt minskad budgetram, vilket är utmanande för organisationen över tid. 
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3. Nämndens framgångar 
Framgångar under året 

 Resultatanalyser visar att betygsresultaten pekar försiktigt uppåt i flera ämnen, bland annat svenska, vilket sannolikt är 
ett resultat av flera års satsningar på språkutveckling och Läs- och skrivutveckling. Organisationen har ännu inte nått 
resultat i nivå med rikssnittet i årskurs 9, vilket är en rimlig ambitionsnivå. Resultatet för åk 6 är något högre än 
rikssnittet.  

 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). 

 Karlshamns kommun har av Skolverket tilldelats 8,6 miljoner kronor i medel för riktade insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska under åren 2021-
2023. 

 Yrkesvux och samarbetet inom Gränslöst levererar resultat som är värda att uppmärksammas. 
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Alla delar i organisationen har hanterat effektiviseringskraven med stor professionalitet och med ett tydligt fokus på att fortsatt 
ändå upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna. 

 

 

4. Ekonomisk uppföljning, drift 
Årsbudget 

2020
Utfall 2020 Budgetavvikelse             

2020
Föregående 

prognos 2020 (okt)
Avvikelse utfall 2020 

jämfört med 
föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 131 350 155 138 23 788 144 492 6 520 148 618 156 790 159 652

Personalkostnader -589 528 -597 554 -8 026 -587 194 9 227 -606 781 -594 772 -551 349
Övriga kostnader -307 946 -328 215 -20 269 -320 769 -5 574 -322 642 -331 904 -310 190
Kapitalkostnader -15 027 -15 026 1 -15 027 614 -15 640 -17 330 -17 228
Bruttokostnader -912 501 -940 795 -28 294 -922 990 4 268 -945 063 -944 006 -878 768

Nettokostnader -781 151 -785 658 -4 507 -778 499 10 788 -796 445 -787 216 -719 116

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och covid-19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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7. Investeringsuppföljning 
Årsbudget 

2020
Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

För- och grundskola
Stadigvarande läromedel -720 -307 413 0
IT-utveckling -5 460 -4 511 949 1000
Inventarier och arbetsmiljö -2 930 -3 617 -687 -100
Upprustning slöjdsalar -350 -189 161 100

Gymnasieskola
Stadigvarande läromedel -950 -901 49 150
IT-utrustning -1 800 -2 325 -525 -500
Arbetsmiljöåtgärder -1 350 -976 374 350

Vuxenutbildning
Stadigvarande läromedel -150 -20 130 150
IT-utrustning -250 -259 -9 -150
Summa -13 960 -13 104 856 1 000  
 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mnkr. I april fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram 
med 21 mnkr. Månadsuppföljningen per den siste april indikerade på en helårsprognos på minus 15 mnkr och prognosen efter augusti visade på ett 
bättre resultat med ett bokslut om minus 11 mnkr. Efter oktober lämnar nämnden en prognos på minus 9,3 mnkr. Nämnden/förvaltningen har arbetat 
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vidare under hösten med att verkställa de anpassningar som ligger i planer för budget i balans samt gjort ytterligare anpassningar. Det finns ett antal 
omständigheter som tar bort en del av de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som gjorts i organisationen, men det finns också 
positiva omständigheter. Nämnden lämnar ett bokslut för året med ett resultat på minus 4,5 mnkr.  
 
Positiva avvikelser är att kostnaderna för interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter inte blev lika negativa som befarades 
under början av året, samt att verksamheterna gjort mer effektiviseringsåtgärder än de som är definierade i planer för budget i balans (vakanshållna 
tjänster inom ledning, administration samt återhållsamhet gällande tillsättande av tjänster inom våra ordinarie verksamheter). Nämnden har också fått 
statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader med 3,8 mnkr. 
 
Utifrån beslutade planer för budget i balans har förvaltningen gjort effektiviseringsinsatser under 2019 och inför/under 2020 motsvarande ca 45 mnkr, 
samtidigt som det är volymökningar motsvarande 15-20 mnkr: 

 Minskad bemanning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, lärcentrum, 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 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 övr statliga myndigheter 2 400 tkr 

 Förskola: Minskade bidrag för mindre barngrupper 1 620 tkr 

 Förskola och fritidshem: Sommaröppet  1 000 tkr 

 Lokaler grundskola: Paviljong Korpadalen  1 300 tkr 

 Grundskola: Ire natur- och kulturskola  1 300 tkr 

 Grund- och förskola: Ökade kostnader för IKE  5 800 tkr 

 IKE gymnasieskola: Obalans          1 000 tkr 
 
Gällande investeringsbudgeten avseende IT-utvecklingi för- och grundskola har inte alla medel förbrukats under 2020, då kostnaden per chromebook-
enhet har minskat eftersom ett nytt avtal med bättre villkor har tecknats. Nämnden har i stor utsträckning förbrukat övriga investeringsanslag. 
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9. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 
Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 
som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året. 
Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

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

- - - - 40 418       

 
 

Värden för 2016-2019 saknas då utbildningsförvaltningen inte funnits tidigare och nämndens ansvarsområden tidigare omfattats 
av BUS-nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnen. 
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10. 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 

☐ ☒ ☐ 2018-2020 har stickprov genomförts vad 
gäller mobiltelefonavgifter, representation 
samt resor och egna utlägg. 
Återrapportering har skett och förslag till 
åtgärder presenterats. Resultatet har ej 
blivit bättre varför det krävs andra åtgärder 
för att få ett förändrat beteende. Regler, 
mallar och anvisningar finns men efterlevs 
ej fullt ut. Förslag att jobba med åtgärder 
under 2021 och först 2022 följa upp dessa 
delar på nytt. Se separat rapport. 

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 

 ☒ 
 

 50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 

Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 

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 

  ☒ 
 

Uppföljning kommer att ske under 2021 

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 

  ☒ 
 

Uppföljning kommer att ske under 2021  
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Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 ☒ 
 

 Utbildning pågår. Merparten av 
Samhällsbyggnads-, Kommunlednings-, 
hela Utbildningsförvaltningen samt delar av 
förvaltningen för arbete och välfärd har 
access till Proceedo e-handel. 
Omsorgsförvaltningen står på tur. Det finns 
13 kategorier där t ex livsmedel är en av 
dessa med flera avtal och leverantörer. 
Merparten av de avtal som finns i e-
handelssystemet efterlevs. Det är lätt att 
göra rätt genom att det tydligt framgår vilka 
som är avtalsprodukter. Kritisk faktor är 
upphandling då det behövs fler avtal och 
därmed öka möjligheten att göra inköp på 
avtal. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Rätt till SFI Hemkommunens ansvar för 

att erbjuda SFI inom 
stipulerad tid 

VC 1 gång/ år Gransk-
ning av 
under-
lag 

2020 Utb. nämnd ☒ ☐ ☐ En översyn 2020 visar att Karlshamns 
kommun har klarat att erbjuda SFI inom 
den lagstadgade tidsgränsen, med 
undantag för en månad, april, då intag 
stoppades på grund av coronaepidemin. 
Enstaka individer fick vänta en månad 
utöver stipulerad tid. Kontrollen föranleder 
inga ytterligare insatser. 

 Elevhälsa Roller och ansvar i 
elevhälsans förebyggande 
och främjande arbete 

VC 1 gång/ år Enkät/ 
intervju/ 
skatt-
ning 

2020 Utb. nämnd ☐ ☒ ☐ Se bilaga Intern kontroll. Åtgärder: 

 Huvudmannen fastställer 
professionsbeskrivningar för den 
centrala elevhälsan 

 Verksamhetschef för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och 
fritidshem med förankring i 
rektorsgruppen beslutar om 
gemensamma 
professionsbeskrivningar för den 
lokala elevhälsan 

192



100 
 

 Bidrag till 
skolmåltider 

PRAO i grundskola 
 
APL i gymnasieskola/ 
gymnasiesärskola 
 
Gymnasiala kurser på 
folkhögskola 

 Utv. 
samordn. 

1 gång/ år  Stick-
prov 

2020 Utb. nämnd ☐ ☒ ☐ Se bilaga Intern kontroll. Åtgärd: 

 Översyn av ersättning för 
skolmåltider i Karlshamns 
kommun 
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltnin
gen 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd:
Utbildningsnämnden -796,4 20,4 -781,2 -785,7 -4,5 13,7 22,9 31,5

0

Kommentarer:
Utfall 2019 inkluderar musikskola och fritidsgårdar. Nämnden har inte fattat ytterligare beslut utöver planer för budget i balans, 
förvaltningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar.  
Bilaga Covid-19 
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens utfall 

för Covid 19

Kompensa-tion 

för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

Utbildningsnämnden -796,4 -781,2 -785,7 -4,5 0,0 -1,7 -1,7 0,0

Kommentarer:
Ökade kostnader framförallt för möjliggörande av distansundervisning inom SFI.
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Bilaga Intern kontroll – roller och ansvar i elevhälsans förebyggande och främjande arbete 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har i verksamhetsplan och internbudget 2020 fastställt följande kontrollområde inom intern kontroll: 

 Roller och ansvar i elevhälsans förebyggande och främjande arbete. 

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan är en resurs i 
arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska 
även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För elevhälsans medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Den specialpedagogiska insatsen syftar inte på en särskild yrkeskategori och kan innefatta till exempel speciallärare eller en rektor med särskilt 
ansvar för specialpedagogiska insatser på skolan. En stor del av dem som arbetar inom elevhälsans specialpedagogiska insats är dock 
specialpedagoger. 

Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns 
kompetens att tillgå för detta arbete. 

Om kontrollen 

Under höstterminen 2020 har det inom utbildningsförvaltningen bedrivits ett utvecklingsarbete kring roller och ansvar i elevhälsans 
förebyggande och främjande arbete, lokalt på respektive skolenhet och centralt på förvaltningen. Förvaltningen har genomfört elevhälsoträffar 
den 6 oktober och 10 december i syfte att skapa en gemensam bild av elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter. Kontrollen utgår från följande 
frågeställningar: 

 Finns det en likvärdighet i kommunens skolor gällande krav och förväntningar på elevhälsans olika professioner? 
 Är krav och förväntningar på elevhälsans olika professioner rimliga med hänsyn till relevanta styrdokument? 
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Underlag för kontrollen är: 

 dokumentation från ovan nämnda elevhälsoträffar, som beskriver verksamheternas förväntningar på elevhälsans uppdrag och 
arbetsuppgifter 

 2 kap 25-28 §§ skollagen 
 Skolverkets och Socialstyrelsens dokument ”Vägledning för elevhälsan”, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf 

Resultat 

Medicinska insatser 

Inga betydande avvikelser har konstaterats. 

Psykologiska insatser 

Inga betydande avvikelser har konstaterats. 

Psykosociala insatser 

Inga betydande avvikelser har konstaterats. 

Specialpedagogiska insatser 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att: 

 främja elevers lärande, utveckling och hälsa 
 förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 
 bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att: 

 bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
 undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 
 uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem 
 uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa 
 bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. 
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Utöver de exempel på arbetsuppgifter för alla insatser som nämns ovan kan det för elevhälsans specialpedagogiska insatser bland annat ingå 
att: 

 tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete 
 kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och 

genomföra åtgärdsprogram 
 ge handledning och konsultation till pedagogisk personal 
 följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. 

Dokumentationen från skolorna visar att det finns skillnader i elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter mellan skolenheter i kommunen, framför 
allt gällande specialpedagogiska insatser.  Nedan redovisas några citat från skolornas redovisningar som visar på bredden i uppdraget och 
skillnader mellan enheter: 

 Övergripande ansvar för de elever som har insatser utöver de som ingår i ordinarie undervisning 
 Ge stöd och hjälp till de barn/ elever som behöver det 
 Handledning av elever (studieteknik)  
 Ger enskilt elevstöd till elev som befinner sig i en svår situation som inte har med kunskapssvårighet att göra. 
 Utarbeta handlingsplaner kring elever som inte vill arbeta på lektionerna. 
 Om det saknas speciallärare på skolan tycker vi att speciallärarens uppgifter ska ingå i specialpedagogens 
 Att arbetsuppgifterna inte spiller över och skapar mer arbetsbelastning på ordinarie undervisande lärare utan snarare minskar 

arbetsbelastningen.  
 Rastvakt/raststöd 
 organisera klasskonferenser 
 Akuta elevärenden 
 kontakt med vårdnadshavare och andra instanser (exempelvis BUP) 
 Initiera och genomföra frånvarokartläggningar  
 Skriva dokument som t.ex. anpassad studiegång 
 Utreda läs- och skriv samt matte 
 enkäter i slutet och i början av läsåret 
 Ta hand om elever som inte mår bra, hjälpa elever med vissa insatser 
 Psykisk ohälsa 
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 Tillrättavisa elever som inte följer regler 
 Medla mellan elever 
 Medla mellan lärare och elever 
 Överblick över personalscheman och resurser 
 Är representanter i krisgruppen. Har fasta ansvarsuppgifter i händelse av brand. 

Dokumentationen vittnar om en diskrepans mellan skollagens uppdrag och de faktiska arbetsuppgifterna: 

”Mycket akuta insatser. Hälsofrämjande och förebyggande arbete får delvis stå tillbaka (ex. klassrumsobservationer, 
handledning).” 

”Ser man till hur vi arbetar med eleverna är det ett välfungerande team. Däremot arbetar vi inte förebyggande och främjande för 
det hinns ju inte med.” 

”i huvudsak att genomföra åtgärdande insatser på individnivå, så gott som inget kring handledning och stöd för en inkluderande 
undervisning. Lärarnas allt i allo… en serviceinrättning.” 

Den samlade bedömningen är att det finns en avvikelse gällande specialpedagogernas uppdrag och arbetsuppgifter.  Skolornas förväntningar 
på specialpedagogens arbete stämmer i stora delar överens med uppdraget enligt nationella styrdokument, men bredden på arbetsuppgifterna 
och den bristande likvärdigheten mellan skolor är problematiska. Detsamma gäller obalansen mellan det akuta, åtgärdande arbetet och det 
främjande och förebyggande arbetet. 

En del förväntningar är direkt orimliga sett till uppdraget, att specialpedagogen ska ansvara för elevers psykiska ohälsa och sociala svårigheter, 
föräldra- och myndighetskontakter, mötesstruktur, övergripande resursfördelning, konflikthantering, tillrättavisande av elever etc. I några fall blir 
gränserna mellan specialpedagogens och övrig elevhälsopersonals ansvar otydliga. I vissa fall handlar det om skolans värdegrundsarbete, som 
inte kan delegeras till någon enskild profession på skolan. 

Kontrollen har inte visat att dessa avvikelser haft allvarliga konsekvenser för eleverna. Därför konstateras en mindre, ej allvarlig avvikelse. 

Förslag till åtgärder 

1. Huvudmannen beslutar om professionsbeskrivningar för den centrala elevhälsan 
2. Verksamhetschef för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem med förankring i rektorsgruppen beslutar om 

gemensamma professionsbeskrivningar för den lokala elevhälsan 
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Bilaga Intern kontroll – bidrag till skolmåltider 

Utbildningsnämnden har i verksamhetsplan för 2020 fastställt följande kontrollområde i intern kontroll: 

 Bidrag till skolmåltider 
o PRAO i grundskola 
o APL i gymnasieskola/gymnasiesärskola 
o Gymnasiala kurser på folkhögskola 

Matersättning i grundskola 

I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat utan kostnad. Prao, Praktisk arbetslivsorientering, är obligatoriskt i 
grundskolan och ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8. 

Elev på PRAO ska i första hand äta lunch på närmaste skola. I enstaka fall då det blir orimligt långt till skolor eller då arbetstiden inte kan 
anpassas kan ersättning utgå med 45 kr/dag istället (måste godkännas av skolan i förväg). 
Källa: http://osterslattsskolan.se/wp-content/uploads/2016/09/Praoblankett-%C3%96S.pdf 

Matersättning i gymnasieskola/gymnasiesärskola 

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte. Karlshamns 
kommun har kostnadsfri skollunch för elever. 

Elever på APL ska i första hand äta på närbelägen skola eller personalrestaurang. Om detta inte är möjligt är eleven berättigad till ersättning för 
den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt. Maximal ersättning utgår med skattelagstiftningens belopp 
för värdet av fri lunch (cirka 90 kronor). Uppvisas inte kvitto utgår matersättning med ett schablonbelopp om 45 kronor/dag. När eleven tar 
matsäck med sig, utgår matersättning med 45 kronor/dag (Gymnasienämndens beslut 101213 GY§82). Ersättning för mat utbetalas längst till 
och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

Källa: https://vaggagymnasieskola.se/elev/blanketter/matersattning-vid-apl/ 

Matersättning i folkhögskola 

Karlshamns kommun ger bidrag till folkbokförda elever som studerar utanför hemorten. Bidrag utgår till elever vid program och specialkurser i 
gymnasieskolan samt vid vissa folkhögskolekurser. Bidrag utgår med schablonbelopp som kan variera mellan olika år. För läsåret 2020/21 
gäller följande: 

199

http://osterslattsskolan.se/wp-content/uploads/2016/09/Praoblankett-%C3%96S.pdf
https://vaggagymnasieskola.se/elev/blanketter/matersattning-vid-apl/


107 
 

(1 500 kr x antal terminsdagar)/140 =10,71 kronor per dag 

Bidrag utgår endast t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

Källa: Ansökan om bidrag till läroböcker och skolmåltider vid gymnasial utbildning, Karlshamns kommun 

Slutsatser 

Det finns betydande skillnader mellan villkor för matersättning för olika elevgrupper. Ersättning till elever som läser gymnasiala kurser på 
folkhögskola är anmärkningsvärt låg, 10,71 kronor per dag. Denna kan vara svår att motivera utifrån ett likvärdighets- och 
likabehandlingsperspektiv. 

Gymnasial utbildning är frivillig och fria skolmåltider är ingen rättighet för målgruppen. Dock konstateras här en mindre, ej allvarlig avvikelse. 

Förslag till åtgärd 

Översyn av ersättning för skolmåltider i Karlshamns kommun 
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Bilaga Nämndspecifik ekonomiuppföljning 
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RESULTATRAPPORT KULTURNÄMND ÅR 2020 
Period: Jan-Dec 
Nämnd: Kulturnämnd 
Nämndsordförande: Lena Sandgren 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Bibliotek 
 Kultur 
 Musikskola 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Bibliotek & Kultur och Musikskolan har följt nämndens verksamhetsplan och rådande styrdokument inom beslutad budgetram. Den 
pågående pandemin har påverkat verksamheterna som har följt rekommenderade riktlinjer och gjort nödvändiga anpassningar såsom 
digitala alternativ.  
 
Verksamheterna har sökt och tilldelats projektmedel till både regionala och statliga projekt, som har gett möjlighet att arbeta med 
utveckling, kvalitetshöjning och samverkan inom bibliotek, allmänkultur, konst och musikskola.  
 
Utvecklingen av föreningshuset Lokstallarna har varit ett prioriterat område. 
 
Stadsbibliotekets lokaler är en begränsande faktor då det bland annat saknas yta för att kunna bedriva verksamheten. 
 
Musikskolan har behov av ändamålsenliga lokaler. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
- Inom projektet Allas möjligheter genom Stärkta bibliotek, Kulturrådet har bibliotekspersonalen utbildats och upprättat ny uppsökande 
verksamhet för att vara tillgänglig för fler. 
-Genom mediesamarbetet mellan fyra folkbibliotek i Blekinge via medel från Stärkta bibliotek, Kulturrådet ökas tillgängligheten av medier. 
-Den digitala kompetensen hos bibliotek & kulturpersonalen har stärkts genom det nationella projektet Digitalt först 
-Små barns språkutveckling ökas genom samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i projektet Språkstegen 
-Kulturenheten har trots en pågående pandemi ställt om till en digital Kulturnatt för 2020 i samarbete med Region Blekinge. 
-Den offentliga konsten tillgängliggörs genom fortsatt utveckling av 1 % regeln. 
-Genom projektmedel från Kulturrådet har musikskolan ökat tillgängligheten för barn och unga genom avgiftsfri musikundervisning för 
nyanlända. 
 
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 

100% 106% Helt 

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 

5% 6,9% Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
- Små barns språkutveckling ökas genom fortsatt samverkan med barnhälsovården och förskolan inom projektet Språkstegen. 
Utdelningen av 3-årsboken är barnets första möte med biblioteket, utdelningen har försvårats på grund av pandemin. 
- Fortsatt läsfrämjandeinsatser mot barn och unga under skoltid, både på biblioteken och uppsökande verksamhet. 
- Genom projektet Allas möjligheter har vi under året nått fler medborgare genom läsfrämjandekampanjer ex vis ”Din läslust- vårt 
uppdrag” 
- Genom projektet Skapande Skola genomfördes projektet ”Film, Berättande och Skrivglädje” för åk 5 i samarbete med 
Utbildningsförvaltningen och Teatersmedjan 
- Den planerade Skolbion i samarbete med Skapande skola, finansierad av regionala medel, ställdes hösten 2020 om till digital skolbio 
för åk 3, 5 och 9. 
- Musikskolan har under året ställt om till digital undervisning på grund av den pågående pandemin. 
- Musikskolan har genomfört projektet Rösträtt för förskolebarns rätt att få sjunga samt att öka förskolelärares kompetens om barns 
röster.  
- Musikskolan har ett tätt samarbete med musiklivet lokalt vilket skapar förutsättningar för ett livslång musicerande och lärande. 
 
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 

100% 75% (utdelning av 3 
årsboken har 
försvårats pga 
pandemin) 

Delvis 

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% 62,75% 
(Verksamheten har 
erbjudit samtliga 
målgrupper om 
bokprat enligt 
läsfrämjande 
planen) 

Delvis 

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 

2 tillfällen/barn 
(barnen fick tillgång 
till aktuellt utbud, 
som dock blev 
begränsat pga  
pandemin) 

Helt 
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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 

1 tillfälle/elev 
(eleverna fick 
tillgång till aktuellt 
utbud som dock, 
blev begränsat pga  
pandemin) 

Helt 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
- Kulturenheten fortsätter arbeta för utveckling av arenan för samarbete med kulturföreningar, pga pågående pandemi har arbetet 
försvårats under året.  
- I projektet Allas möjligheter utvecklas sättet att arbeta med användardialog. 
- Projektet Berättarkraft genomfördes i samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Olofströms kommun, Karlskrona 
kommun och Bräkne Hoby folkhögskola. 
- Kulturnatten 2020 genomfördes digitalt tillsammans med Region Blekinge och lokala kulturföreningar/kulturaktörer.  
- Genom Karlshamns kommuns tillämpning av 1%-regeln pågår olika konstnärliga projekt såsom Mörrums nya skola, Jössarinken, 
Emigranten på Östra piren och nya torgpaviljongen.  
-Kommunens konstinköp innebär samarbeten med lokala såväl som nationella gallerier. 
-Verksamheten i föreningshuset Lokstallarna fortsätter att utvecklas med bland annat dansscenen som är under uppbyggnad i samarbete 
med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Stort fokus läggs på samarbetet med de lokala kulturaktörerna/föreningarna. 
-Musikskolan bidrar till en fortsatt kompetensförsörjning och utveckling av Karlshamns musikliv. 
 
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 Verksamheten har 
trots pågående 
pandemi stimulerat 
till ca 100 
samarbeten 

Helt 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
- Stadsbiblioteket har under året kunnat erbjuda besökare mer publik yta.  
- Genom projektet Allas möjligheter har uppsökande verksamhet genomförts och permanentats i verksamheten för att nå fler. 
- Bibliotek & kultur och Musikskolan har utvecklat nya digitala arenor för att nå fler och kunna erbjuda ökad tillgänglighet. 
- Planerade kulturarrangemang har pga pandemin har visats för liten publik men även ställts in.  
- Få arrangemangsbidrag söktes och utbetalades pga pandemin. 
- Årsanslagen till kulturföreningar delades ut som planerat. 
- Verksamhet för barn och unga under deras fritid har genomförts i samarbete med Region Blekinge under skollov.  Skaparverkstäderna i  
Lokstallarna har delvis kunnat bedrivas under året pga pandemin. 
-Konsten i det offentliga rummet kan bidra till att göra platser trygga och bidra till ökad livskvalitet. 
-Kommunens konstinköp bidrar till positiva effekter av arbetsmiljön i Karlshamns kommun. 
- Musikskolans verksamhet bidrar till ökad livskvalitet och trygghet för såväl elever, anhöriga som konsertbesökare. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
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 

Ej möjligt att mäta 
pga pandemin 
2020 
 

Ej möjligt att möta 
pga pandemin 2020 

Ej uppfyllt  

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
- Verksamheterna har under året fortsatt att utveckla förutsättningarna för medarbetarnas delaktighet och inflytande 
 
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, 
inväntar underlag 
från HR 

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 dessa påverkar nämndens 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kulturnämnden ansvarar för Bibliotek & Kultur och Musikskolans verksamheter. Bibliotek & Kultur och Musikskolan ingår i Kultur- och 
Fritidsavdelningen i Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fritid/evenemang, Fritidsgårdar och Östersjöfestivalen.  
 
Under året har Stadsbiblioteket renoverats och fått mer yta och kan nu erbjuda mer ändamålsenliga lokaler. Stadsbiblioteket har dock ett 
kvarstående behov av utökad yta till en multisal, mötesrum, konstförråd och personalutrymmen. En förstudie för ett framtida meröppet 
bibliotek i Mörrum har genomförts med medel från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.  
Musikskolan har ett fortsatt stort behov av ändamålsenliga lokaler. 
 
Utveckling av föreningshuset Lokstallarna tillsammans med föreningslivet och Regionteatern Blekinge Kronoberg har fortsatt under 2020. 
 
Coronapandemin har påverkat Kulturnämndens verksamheter. Verksamheterna har följt aktuella riktlinjer/restriktioner. Riskbedömningar 
har genomförts och riskreducerande åtgärder har vidtagits. Verksamheterna har strävat efter att inte ställa in utan ställa om. Bibliotek & 
Kultur och Musikskolan har arbetat för att vara ett stöd och att ta fram relevant information till berörda målgrupper. Verksamheterna har 
kunnat dra nytta av att ingå i avdelningen Kultur och Fritid i samband med exempelvis information till föreningslivet. En viktig del har varit 
dialogen med de lokala kulturföreningarna/aktörerna. Ledning och medarbetare har lagt stor kraft i att ställa till digitala tjänster och 
uttryck.   
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Bibliotek & Kultur 

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

- Slutfört projekt Kreativa rum i Hällaryds bibliotek i samarbete med BiBK och Slöjd i Blekinge.  
- En förstudie för Mörrums bibliotek har tagits fram 
- Ett projekt inom läs-och litteraturfrämjande satsning med medel från Kulturrådet, ”Garanterat bra böcker” har genomförts. 
- Ett projekt inom Språkstegen, ”Kapprumsbibliotek” har genomförts i samarbete med förskolan. 
- Arbetet har fortsatt med att skapa ändamålsenliga lokaler för Stadsbiblioteket som fortsätter vara beläget i Citygallerian. 
- Ökad digital kompetens hos medarbetare genom projektet Digitalt först 
- Utökat det digitala utbudet till bibliotekets målgrupper 
- Slutfört samverkansprojektet med Statens konstråd gällande rutiner för konstnärlig gestaltning-offentlig konst (1 %-regeln) vilket 

bland annat resulterat i en förvaltningsövergripande samrådsgrupp. Kulturnämnden är representerad i samrådsgruppen. 
- Genomfört projektveckan Berättarkraft 
- Genomfört årets Kulturnatt i digitalt format 

 
Musikskolan 

- Ökad digital kompetens hos medarbetare 
- Utvecklat digitala undervisningsformer 
- Genomfört projektet Rösträtt med medel från Kulturrådet för förskolebarns rätt att få sjunga 
- Genomfört avgiftsfri musikundervisning för nyanlända med medel från Kulturrådet 
- Bidragit till en fortsatt kompetensförsörjning och utveckling av Karlshamns musikliv 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 
Årsbudget 

2020
Utfall 2020 Budgetavvikelse             

2020
Föregående 

prognos 2020 (okt)
Avvikelse utfall 2020 

jämfört med 
föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 2 615 4 188 1 573 2 528 1 278 2 909 2 067 1 563

Personalkostnader -19 239 -19 405 -166 -18 931 -8 288 -11 117 -11 381 -10 328
Övriga kostnader -16 559 -17 312 -753 -16 763 -908 -16 404 -15 420 -14 920
Kapitalkostnader -683 -684 -1 -293 -23 -662 -2 242 -2 286
Bruttokostnader -36 481 -37 401 -920 -35 987 -9 218 -28 183 -29 043 -27 535

Nettokostnader -33 866 -33 214 652 -33 459 -7 940 -25 274 -26 975 -25 971

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och Covid-19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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7. Investeringsuppföljning  
Årsbudget 

2020
Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

Inventarier bibliotek -1 500 -1 451 49 -1500
IT-teknologi -150 -43 107 -150
Konstnärlig utsmyckn -150 -150 0 -150
Inventarier Lokstallarna -200 -102 98 -200
Summa -2 000 -1 746 254 -2 000

 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
 
Den pandemi som nådde Sverige i mars 2020 har gjort att den ekonomiska utvecklingen varit mycket osäker globalt, regionalt och lokalt. 
Nämndens verksamhet har påverkats när det gäller intäktssidan och även kostnadssidan i form av sjukskrivningar, direkt eller indirekt, 
kopplade till pandemin.  
 
Vid utgången av december månad redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget om 652 tkr. Överskottet härrör från dansscenen vid 
Lokstallarna, minskade sjuklönekostnader och en delvis vakant chefstjänst inom musikskolan, ökade statsbidrag för kulturverksamhet, 
samt ersättning för sjuklönekostnader till följd av covid-19.  
 
Nämnden har i stort sett förbrukat hela investeringsanslaget. Överskott har dock uppstått avseende inventarier Lokstallarna då 
verksamheten avstannat under året till följd av covid-19. Ett mindre överskott avseende IT har även uppstått då IT-avdelningen delvis 
betalat för inköpt utrustning. 
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10. 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 

Kommunstyrels
en 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 

Kommunstyrels
en 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 

Kommunstyrels
en 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 

Kommunstyrels
en 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 

Kommunstyrels
en 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 fritids-
chef 

 1 gång Uppföljn av 
kom-
munikation
splan 

 Hösten 
2020 

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

 Arbetsmiljö  Kontroll av rutin för säkerhet  Enhetsch
ef 

 1 gång Kontroll av 
orga-
nisation, 
stickprov. 

 Hösten 
2020 

Kultur-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

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltning

en 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd:
Kulturnämnden -25,274 0,000 -33,866 -33,214 0,652 -1,272 -1,272 -1,015

Kommentarer:
Kultur och bibliotek ligger i fas med anpassningsplanen om 510 tkr. Musikskolans anpassningsplan om 762 tkr är delvis 
effektuerad under 2020, men kommer att få full effekt fr.o.m 2021.

 
Bilaga Covid-19 
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens 

utfall 

för Covid 19

Kompensa-

tion för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

Kulturnämnd -25,274 -33,866 -33,214 0,652 0,103 -0,020 0,083 0,000

Kommentarer:

Verksamheten har inte påverkats nämnvärt av pandemin.  
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RESULTATRAPPORT TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
ÅR 2020 
Period: Januari – december 2020 
Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden 
Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson / Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Tekniska verksamheten 
 Fritid 
 Fritidsgårdar 
 Förvaltningsledning och projektkontor 
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Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Nämnden har med anledning av Pandemin vidtagit åtgärder för att så långt möjligt bidra till uppfyllelse av KF målområden. De ekonomiska konsekvenserna 
är dock betydande vilket påverkat utfallet. Vidtagna åtgärder har under framförallt andra halvåret förbättrat resultatet så att nämnden sammantaget 
redovisar ett överskott. 
 
Nämnden har bedömt det som viktigt att upprätthålla och även i vissa delar utöka verksamheten riktat mot ungdomar och i detta arbete har föreningslivet 
kunnat hjälpa till och därmed fått intäkter för sin ordinarie verksamhet. Detta gör att fritidssidan kunnat bedriva en meningsfull verksamhet trots Pandemin. 
Pandemin har inneburit uteblivna intäkter för lokaler och bad. 
 
När det gäller tekniska verksamheten så innebär senare års neddragningar att det är svårt att upprätthålla standardnivån på de tillgångar som nämnden 
förvaltar och ansvarar för.  
 
Tekniska verksamheten har i år tagit emot ett stort antal ungdomar genom ferieplatser, detta har bidragit till att verksamheten har kunnat utöka närvaron på 
våra badplatser och friluftsområden för att möta det ökade besökstrycket i och med pandemin. 
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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 utveckla och ta ansvar för ett hållbart samhälle har pågått under året. Genom att prioritera insatser som främjar cykling såsom 
belysning av cykelbanor och faciliteter för cyklister så arbetar nämnden mot målet med att öka antal resor med cykel.  
 
Nämndens arbete mot en god folkhälsa hos våra medborgare har pågått under året och ett antal olika aktiviteter har genomförts för att nå olika målgrupper i 
olika miljöer. Goda exempel är satsningen på tillgänglighetsanpassning vid bad- och grillplatser, en tillgängligare fritidsbibbla med ett utökat sortiment och 
utökade öppettider, fler utegym har anlagts och används flitigt samt har samarbetsprojekt med föreningslivet genomförts. Ett sådant exempel är Hitta ut som 
i år dubblerade antal rörelsetimmar och har nu över 120 000 rörelsetimmar. Alla insatser som nämnden har genomfört har resulterat i fler medborgare i 
rörelse. 
 
Nämndens arbete med att utveckla digitala självservicetjänster är ständigt pågående. Under året som gått har den pågående pandemin påverkat 
möjligheten att lägga tid på detta arbete, några tjänster har dock kunnat införas under året för att underlätta för våra medborgare. Det går nu att ifrån 
hemsidan ladda ner ett scorekort över discogolfbanan vid Norrevång och Stenbacka samt ansöka om bidrag digitalt. Fritidsbibblans bokningsfrågan har 
gjorts om till en e-tjänst vilket blir enklare hantering både för kund och verksamhet 
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Fritidsbiblan 
Olika bokningsfunktioner 
Båtplatskö 
Digitala ansökningar 
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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 

Ny mätutrustning har köpts in under 2020, 
dock har inte någon mätning kunnat 
genomföras. Under 2021 kommer mätning 
utföras på 4 platser, denna mätning kommer 
vara ett utgångsvärde att följa upp mot 
kommande år. 
 

 -- Ej uppfyllt  

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 2021 Ingen mätning 
har utförts under 
året då det har 
varit problem 
med 
utrustningen. 

Ej uppfyllt  

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

Självservicetjänster Minst 2 e-tjänster implementerade under 
2020 

Flera e-tjänster 
är implemen-
terade 

Helt 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Utifrån målet att vara en trygg plats där medborgarna känner att de har livskvalitet så har nämnden under 2020 fortsatt att arbeta med olika 
samarbetspartners, såsom RF-SISU Blekinge. Under pandemin har fokus varit att stödja föreningar i de konsekvenser som har uppstått i och med Covid-
19. För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det gjorts en del insatser i våra parker och strövområden, både 
gällande renhållning och tillgänglighet. 
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Barn och ungdomar inom idrottsföreningar 
Publika och välbesökta områden inom Karlshamns kommun 
 
 Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

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

Öka antalet grundbidragsberättigade 
barn och ungdomar i föreningslivet. 
 

 Flickor i åldern 7-20 år 
 Pojkar i åldern 7-20 år 

Flickor:  
Fler än föregående år  
2019 = 3 532 
2020 = 3 240 
 
Pojkar:  
Fler än föregående år 
2019 = 4 184 
2020 = 3 737 
 

Flickor: Resultat 2020, 3240  
 
 
 
 
Pojkar: Resultat 2020, 3737 

Ej uppfyllt  

Att Karlshamn blir en renare 
kommun. 

Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

Utgångsvärde 2019, därefter 
en årlig ökning 
2019: Enkät ”Kritik på teknik”, 
85 % av de tillfrågade tycker 
att det är mycket eller ganska 
rent på våra trottoarer och 
torg 

Den undersökning som 
gjordes 2019 är inte direkt 
jämförbar med årets 
undersökning. Nytt värde är 
framtaget för 2020 och 
kommer användas som 
indikatorsnivå 2021 

Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Nämnden har fokus på två mål för att bli en effektiv och innovativ kommun. Dels 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. Framförallt har man arbetat med att effektivisera arbetssätt och processer inom Tekniska verksamheten. Pga pandemin så har 
arbetet inte kunnat genomföras som planerat men fortsätter under 2021. 
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus 
Effektivisering genom processutveckling och digitalisering 
 
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 
  

2019: ingen 
avslutad anställning 
med kortare 
anställningstid än 4 
år 
2020: 1 avslutad 
anställning med 
kortare 
anställningstid än 4 
år 

Ej uppfyllt  

Att Karlshamns kommun har en god 
och balanserad ekonomi 

Minskad administrationstid i 
verksamheterna inom Teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

Minst 300h /år Ingen minskad 
administrationstid 
under 2020 

Ej uppfyllt  
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 
Tekniska:  
Att, med nuvarande budgetram, hitta en acceptabel standardnivå på de tillgångar som nämnden förvaltar och att driva verksamhet när 
kunden (medborgaren) har högre förväntningar än vad budget medger oss att hålla. Det kan vara svårt att bemöta synpunkter när 
fastslagna standardbeskrivningar saknas och innan tydliga prioriteringar gjorts. 
En stor utmaning blir att behålla kompetens under en period med stora besparingar 
       
Fritid:  
Det är svårt att överblicka alla konsekvenser av Covid-19 som drabbar utövare och föreningslivet men gemensamt är att idrott och fysisk 
aktivitet är en stor del av livet och vi måste dokumentera erfarenheter ifrån oss själva och andra kommuner/regioner och förbund, har vi 
blivit mer stillasittande eller utvecklat nya rörelsekulturer? Hur lång tid kommer det att ta för föreningslivet att återhämta sig efter 
pandemin? 
 
Att hinna med att vara föreningarnas bollplank enligt gällande FHM:s riktlinjer avseende deras verksamhet med träningar och matcher 
etc.  
 
Att omprioritera i befintliga arbetsuppgifter då det blir nya Coronarelaterade arbetsuppgifter 
   
Fritidsgårdar:  
Den pågående pandemin har inneburit att verksamheten fått hitta nya sätt att bedriva verksamhet som fortsatt möjliggör en meningsfull 
fritid för kommunens unga. Fokus har mer hamnat på uppsökande verksamhet där ungdomar samlas än att samlas i olika lokaler. 
Verksamheten bedöms ha bidragit till att ungdomar kunnat ha en meningsfull fritid trots pandemin. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Tekniska:  

 Många feriearbetare har tagits emot i verksamheten under sommaren, det har varit ett stort värde då trycket i våra naturområden, 
stränder mm. varit extra högt under sommaren. Några feriearbetare har stöttat i ordinarie verksamhet men den största gruppen 
har jobbat med att plocka skräp, tömma soptunnor och övrig städning i våra naturområden, stränder och längs med kusten samt i 
skärgården. De flesta av dessa ungdomar skulle arbetat inom omsorgen men med anledning av Corona så kunde de inte 
placeras där. 

 Personal från den tekniska verksamheten har nu under Corona stöttat omsorgen genom att hjälpa till med att transportera mat 
inom kommunen 

 Under ett ekonomiskt pressat år med många besparingar och löpande anpassningar med anledning av Corona, har 
verksamheten ändå jobbat på och levererat en bra service till våra medborgare. 
  

Fritid: 
 Invigning av Jössarinkens nya hall.  
 Våra anläggningar har haft öppet under gällande restriktioner vilket gett invånarna och föreningarna möjlighet till fysisk aktivitet 
 Fortsatt att utveckla spontanidrotten med allt ifrån en dricksvattenkran på Österslätts spontanidrottsplats till nya utegym 
 Under 2020 blev vi utnämnda till årets idrottskommun i Blekinge 2019. I maj 2020 fick vi den bästa placeringen någonsin i 

rankingen av Sveriges friluftskommuner, vi är tolva. Satsningarna på spontanidrottsplatser, utegym och friluftsliv är till fördel i 
dessa Coronatider. 

 Sett till så föreningslivet har haft möjlighet att bemanna Österslätts spontanidrottsplats under söndag, måndag och tisdag på 
sommarlovet 

 Varit delaktiga i att ta fram en webbsida för aktiviteter riktade till barn och ungdomar under sommarlovet 
 Dialogen med Arbetscentrum om driften av Fritidsbibblan har inneburit ett lyft för verksamheten, dels en ny utlåningsplats och dels 

uppmärksamhet i media 
 Enheten har tipsat om Coronasäkra aktiviteter via sociala medier och på hemsidan 

       
Fritidsgårdar:  

 Fältverksamheten har kunnat hållas igång på helger och vuxennärvaron bland unga har ökat.   
 Med anledning av pågående pandemi erbjöd fritidsgårdsverksamheten en mer omfattande sommarverksamhet än vanligt som 

nådde många barn och unga. Verksamheten har också lett till fler nya samarbeten och nya arbetsmetoder som är spännande att 
bygga vidare på inför framtiden.          
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4. Ekonomisk uppföljning, drift  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Årsbudget 
2020

Utfall 2020 Budgetavvikelse             
2020

Föregående prognos 
2020 (okt)

Avvikelse utfall 2020 
jämfört med 

föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 57 319 54 175 -3 144 56 645 7 255 46 920 37 130 56 423

Personalkostnader -37 175 -32 671 4 504 -34 663 -12 344 -20 328 -16 490 -30 899
Övriga kostnader -90 886 -90 774 113 -95 431 8 445 -99 218 -83 260 -82 467
Kapitalkostnader -24 478 -24 481 -3 -24 390 -4 556 -19 925 -18 594 -19 155
Bruttokostnader -152 539 -147 926 4 614 -154 484 -8 455 -139 471 -118 344 -132 521

Nettokostnader -95 220 -93 751 1 470 -97 839 -1 200 -92 551 -81 214 -76 098

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och covid-19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid-19. 
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7. Investeringsuppföljning  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget 
2020

Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

TFN projekt mindre än 7 mnkr
GCM-vägnät, utbyggnad 1 050 967 83 1 050
Gatuunderhåll 4 000 4 030 -30 4 000
Belysning gata 3 000 3 085 -85 3 000
Trafiksäkerhetsåtgärder 175 184 -9 175
Kollektivtrafikåtgärder 215 211 4 215
Förnyelse, parker och lekplatser 613 446 167 613
Lekplatser 800 626 174 800
Åpromenad Mörrumsån 1 000 1 096 -96 1 000
Friluftsområden 1 565 1 527 38 1 565
Ledstång Kastellet 35 42 -7 35
Livräddningsutrustning småbåtshamnar 200 197 3 200
Idrottspl. inventarier 1 300 1 299 1 1 300
Nämndens medel till förfogande 547 0 547 547

14 500 13 710 790 14 500
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning, drift 
 
Tekniska verksamheten 
Tekniska verksamheten lämnar en avvikelse om minus 766 tkr. 
Vid föregående prognostillfälle lämnades en avvikelse om minus 3 750 tkr. Att verksamheten nu slutade på minus 766 tkr istället beror på 
färre åtgärder avseende vinterväghållning. Stora delar av vinterbudget avser egen personal och egna maskiner. En del av dessa kostnader 
har i stället belastat ett antal investeringsprojekt som har sysselsatt både personal och maskiner. 
Verksamheten har även gjort mycket jobb internt till andra verksamheter inom kommunen som de annars hade köpt in externt. 
  
Fritidsenheten 
Fritidsenheten lämnar en helårsavvikelse om minus 1 244 tkr. 
Enheten har tillförts medel för prognostiserad helårsavvikelse för externa intäkter med 1 650 tkr. Utan de tillförda medlen blir helårsavvikelsen 
-2 885 tkr. 
Enheten har redovisat helårsprognos i april till -3 800 tkr samt i oktober -3 500 tkr. 
Prognosarbetet har varit svårt då allt varit kopplat till hur pandemin har utvecklat sig. Resultatet av att vi har haft anläggningar tillgängliga är 
att prognosen blivit mindre negativ ju längre året gått. 
Den negativa avvikelsen beror på ändrat beslut kring lokalbidraget samt stort intäktsbortfall pga. stängt utebad och lokalbokningar kopplat till 
covid-19. 
Väggabadet som helhet har tappat ca 75–80 000 besökare år 2020 vilket är ca 60 % av besöksantalet under ett normalår. 
 
Fritidsgårdsenheten 
Fritidsgårdsverksamheten lämnar en prognosavvikelse per helår om 1 710 tkr. Detta överskott kan förklaras av att 
verksamheten fick tilläggsbudget motsvarande fyra tjänster men rekryteringen kunde inte fullföljas med helårseffekt. 
Resultatet har även påverkats av sjukskrivningar och med anledning av det har vissa av de planerade satsningarna för 
hösten inte kommit igång, varför överskottet ökat sen ekonomirapporten per den siste oktober. 
Fritidsgårdsverksamheten har under sommaren bedrivit en mer omfattande verksamhet med anledning av 
Coronapandemin men detta har kunnat rymmas inom befintlig ram pga. av en effektivare organisation. 
 
Förvaltningsledning och projektkontor 
Förvaltningsledning och projektkontor lämnar en helårsavvikelse om 1 770 tkr. Avvikelsen beror på vakant chefstjänst 
under hela 2020 samt övriga minskade kostnader. 
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Investeringar: 

1308  GCM-vägnät, utbyggnad:  
Ny gång och cykelväg med belysning har anlagts i anslutning till Jössa.  
Även några mindre åtgärder som fler cykelställ på torget samt inköp av utrustning för att mäta cykeltrafik.  

1314  Gatuunderhåll:   
Efter inventering av underhållsbehovet har prioritering gjorts och arbete utförts enligt lagd bild.  

1316  Belysning gata:   
Utbyte av stolpar och armaraturer på Oljehamnsvägen samt diverse samförläggningsprojekt i samband med markförläggning av 
elkabel.  

1325  Trafiksäkerhetsåtgärder:   
Inköp av digitala tavlor som mäter fordons hastighet.  

1339  Kollektivtrafikåtgärder:  
Samfinansieringsprojekt, ombyggnad av busshållplats vid Citygross, parkeringsplats vid Mörrums station samt cykelställ vid flera 
hållplatser.  

1401  Förnyelse, parker och lekplatser:   
Ny scen i Svängstaparken är byggd, inköp av ny julbelysning samt renovering av Badhusparken. Renovering i Badhusparken blev 
billigare än beräknat.  

1402  Lekplatser:   
Investeringen avser ombyggnad av lekplatsen på Västervångvägen som fick avbrytas under sen höst pga. vädret.  

1410  Åpromenad Mörrumsån:   
Upprustning och belysning av gångstråk längs med Mörrumsån. Projektet var planerat att fortsätta med etapp 2 under 2021.  

1419  Friluftsområden:   
Utegym i Långasjönäs inkl. belysning har anlagts under året samt tillgänglighetsanpassning av badplatsen i Sternö.  
Parkering i anslutning till OCR-bana vid Lingonbacken har anlagts.  
Även mindre åtgärder såsom skyltning och cykelparkeringar i våra naturområden.  

2563  Idrottsplats inventarier: 
Fortsatt att göra investeringar för folkhälsa i allt ifrån ständigt tillgängliga hjärtstartare till nyetableringar av utegym och även 
investerat i diverse inventarier på nya Jössarinken och i befintliga anläggningar.  
Arbete med behovsanalyser och omprioriteringar för att uppnå ett investeringsresultat i balans.  

1350  Nämndens medel till förfogande 
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10. 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 

 
x ☐ 2018-2020 har stickprov genomförts vad 

gäller mobiltelefonavgifter, representation 
samt resor och egna utlägg. 
Återrapportering har skett och förslag till 
åtgärder presenterats. Resultatet har ej 
blivit bättre varför det krävs andra åtgärder 
för att få ett förändrat beteende. Regler, 
mallar och anvisningar finns men efterlevs 
ej fullt ut. Förslag att jobba med åtgärder 
under 2021 och först 2022 följa upp dessa 
delar på nytt. Se separat rapport. 

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 

 x  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 

Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 

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 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021 

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 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021  
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Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 x  Utbildning pågår. Merparten av 
Samhällsbyggnads-, Kommunlednings-, 
hela Utbildningsförvaltningen samt delar av 
förvaltningen för arbete och välfärd har 
access till Proceedo e-handel. 
Omsorgsförvaltningen står på tur. Det finns 
13 kategorier där t ex livsmedel är en av 
dessa med flera avtal och leverantörer. 
Merparten av de avtal som finns i e-
handelssystemet efterlevs. Det är lätt att 
göra rätt genom att det tydligt framgår vilka 
som är avtalsprodukter. Kritisk faktor är 
upphandling då det behövs fler avtal och 
därmed öka möjligheten att göra inköp på 
avtal. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
 Gatuunderhåll Avrapportering gällande 

ekonomi och beläggningsbehov 
för gator. 

 Gatu-
ingenjör 

1 ggr/år Genomgå

ng 

 Jan-
dec-20 

 Teknik-och 
fritidsnämnden 

☐ ☒ ☐ Ekonomisk redovisning sker i samband 
med övriga investeringsprojekt. Under 
våren 2021 kommer redovisning i särskilt 
ärende till nämnden göras kopplat till 
behovet av beläggningsunderhåll. 

 
 
 
 
 
 
 

229



137 
 

Bilaga 1 Nämndspecifik ekonomiuppföljning  
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltnin
gen 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd:
Teknik och fritidsnämnden -83 975 -1 673 -95 220 -93 751 1 470 0 0 0

Kommentarer:

 
 
Bilaga Covid 19 
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens 

utfall 

för Covid 19

Kompensa-

tion för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

Teknik och fritidsnämnden -83 975 -95 220 -93 751 1 470 * 500 213 -51

Kommentarer:

*Fritidsenheten har ett stort intäktsbortfall som är svårt att bedöma.  
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMNDEN ÅR 2020 
Period: Januari – december 2020 
Nämnd: Byggnadsnämnden 
Nämndsordförande: Jan Bremberg 
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhet: Stadsbyggnadsavdelningen  
Ansvarig chef: Emina Kovacic 

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Stadsbyggnadsavdelningen exkl. Mark och exploatering och Miljö 
 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Precis som alla andra år har byggnadsnämndens verksamhet handlat om att anpassa verksamheten till rådande situation, 
tolka marknadens behov samt förhålla sig till lagändringar och omvärldstrender. Den långsiktiga planeringen har varvats med 
detaljplaner, förhandsbesked, bygglov och upprättande av nybyggnadskartor. 
 
Införandet av nya arbetssätt i samband med digitalisering av bygglovsprocessen har inneburit att det under året lagts mycket 
tid på att utbilda personal, skapa mallar och säkra arbetsprocesser, allt med hjälp av befintlig personal. På sikt kommer detta 
att innebära allt snabbare, mera kvalitativ handläggning och bättre service som gynnar både kommuninvånare och företag 
verksamma i kommunen. Tack vare digitalisering av bygglov har vi inte tappat fart då medarbetare kunnat arbeta hemifrån, 
något som hade varit omöjligt utan digitalisering.  
 
I slutet av året antogs byggnadsnämndens nya taxa som kommer att innebära rättvisare kostnadsfördelning för 
kommuninvånare och företag som söker bygglov eller vill upprätta en detaljplan.  
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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 och uppdrag i statliga styrdokument. Detta kommer att vara underlag till kommunens årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Stadsbyggnadsavdelningens verksamhet påverkas framför allt av eventuella ändringar i plan- och bygglagen.  Som det ser ut 
just nu har varken antal detaljplaner eller bygglov påverkats nämnvärt av Coronautbrottet. Tvärtom, under sista kvartalet var 
det ovanligt många beviljade bygglov för enbostadshus. Kommunens markförvärv har bäddat för flera större projekt och tyder 
på att eventuell lågkonjunktur inte kommer att påverka stadsbyggnadsavdelningens verksamhet. Mätningsverksamheten är 
beroende av uppdrag som baseras på nya detaljplaner och bygglov och har fortsatt jämnt flöde. Projekt som Stärnö, 
Janneberg, Duveryd, Årummet och Nya Stationsstaden etapp 2 går in i utredningsfas som kan vara kostnadstungt. Det är 
därför positivt att några av dessa projekt drivs i privat regi.  Ökningen omfattar även småskaliga projekt. Tack vare kostnader 
för egna utredningar uppnår vi nästan budget i balans i december.  
 
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. 

Mindre avvikelse 75% 
av planer möjliggör det. 

Delvis 

Antal startbesked för bostäder Minst 80 
startbesked per 
år 

Uppfyller helt 
71 startbesked ger 
möjlighet till mer än 80 
bostäder. (vissa 
startbesked omfattar 
flera bostadsenheter. 

Helt 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Genom att ta arbeta med strategiska planprogram och fördjupade översiktsplaner skapar vi goda förutsättningar för ett 
hållbart samhälle. Nämndens arbete med att uppnå målet fortlöper enligt plan 2020. pga. av Corona så har det inte 
genomförts några fysiska medborgardialoger. Verksamheten använder sig numera av inspelning i alla avancerade 
detaljplaner för att underlätta medborgardialogen och öka förståelse för våra processer.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen arbetar med flera bygglov, förhandsbesked och detaljplaner som möjliggör utveckling av 
verksamheter. I slutet av året beställde kommunstyrelsen även ett strategiskt planprogram för Stilleryd-Ellehom, en viktig del i 
det långsiktiga arbetet som siktar på att främja företagandet. Stadsbyggnadsavdelningen deltar även i SKRs 
utvecklingsprogram tillsammans med näringslivsenheten där vi diskuterar hur vi kan bli bättre service och bemötande. 
 
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 

Uppfyllt 80%  
 
 

Helt 
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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 
medarbetare ser som positivt har vi nu bestämt att fortsätta tillämpa den 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) 

89 % av personalen 
har stannat kvar i 
organisationen i 4 
år 

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

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Allt större behov av externa utredningar (som tex förorenad mark, dagvattenhantering, geoteknik) påverkar våra tidplaner och 
övergripande kostnader. Det i sin tur drabbar kommunens och beställarnas ekonomi beroende på vem som är beställare. Det 
är i nuläget svårt att bedöma på vilket sätt pandemin kommer att påverka byggandet i stort. Just nu verkar det som om 
samtliga projekt löper på enligt plan. 
 
Under året har Stadsbyggnadsavdelningen effektiviserat genom att minska sin kostnadsram med 
120 tkr. Effektiviseringen har fördelats solidariskt mellan plan, bygglov och mätning. Som de flesta av kommunens 
verksamheter kommer även stadsbyggnad att fortsätta med effektiviseringsarbeten även om år 2020 med sina utmaningar 
inte påverkat nämnvärt byggnadsnämndens verksamhet.   

 
Våra ackumulerade erfarenheter visar att planverksamheten borde gå på högvarv de kommande tre åren för att kunna möta 
det behov som kommer att uppstå när situationen i samhället vänder. Stadsbyggnadsavdelningen håller på att rekrytera 
ytterligare en planeringsarkitekt för att kunna möta dessa behov och öka produktivitet.  

  
Det är i nuläget svårt att sia om år 2021 kommer att vara ett år med minskat intresse för byggande. Vår styrka under året har 
varit att vi har många mindre projekt som inte är lika konjunkturkänsliga.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 

 Att medarbetare har arbetat hemifrån har fungerat över förväntan (för de som velat göra det). Det är något som vi 
kommer att fortsätta med.        

 Arbetet med digitalisering fortlöper med stort engagemang från ansvariga trots corona.   
 Vår coronaanpassade Arkitekturvecka engagerade återigen många kollegor och kommuninvånare. 
 Mätningspersonalen har genomfört ett projekt med Lantmäteriet där vi synkroniserar information som kommer att 

skapa bättre kartunderlag för alla. 
 Planverksamheten har jobbat på som vanligt trots försvårade omständigheter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237



145 
 

4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

2020
Utfall 2020 Budgetavvikelse             

2020
Föregående prognos 

2020 (okt)
Avvikelse utfall 2020 

jämfört med 
föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 9 529 12 421 2 892 9 529 1 208 11 213 9 061 8 447

Personalkostnader -11 253 -11 392 -139 -11 253 -1 248 -10 144 -10 190 -9 085
Övriga kostnader -5 125 -7 706 -2 581 -5 125 -1 378 -6 328 -4 212 -3 297
Kapitalkostnader -111 -111 0 -111 44 -155 -132 -128
Bruttokostnader -16 489 -19 210 -2 721 -16 489 -2 582 -16 627 -14 534 -12 510

Nettokostnader -6 960 -6 789 171 -6 960 -1 374 -5 414 -5 473 -4 063

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 

7. Investeringsuppföljning  
Byggnadsnämnden har inga investeringar 
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 

Stadsbyggnadsavdelningen lämnar en för året en positiv avvikelse på 171 tkr till följd av en vakant tjänst del av året.  
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10. 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 

Stickpro
v 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 
x  2018-2020 har stickprov genomförts vad 

gäller mobiltelefonavgifter, representation 
samt resor och egna utlägg. 
Återrapportering har skett och förslag till 
åtgärder presenterats. Resultatet har ej 
blivit bättre varför det krävs andra åtgärder 
för att få ett förändrat beteende. Regler, 
mallar och anvisningar finns men efterlevs 
ej fullt ut. Förslag att jobba med åtgärder 
under 2021 och först 2022 följa upp dessa 
delar på nytt. Se separat rapport. 

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 

 x  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 

Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickpro
v 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021 

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

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickpro
v 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021  
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Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickpro
v 

Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 x  Utbildning pågår. Merparten av 
Samhällsbyggnads-, Kommunlednings-, 
hela Utbildningsförvaltningen samt delar av 
förvaltningen för arbete och välfärd har 
access till Proceedo e-handel. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Rättssäker 
myndighets-
utövning 

Checklistor Nämnds-
ordförande 
& förv.chef 

1 ggr/år Stick-
prov; 
granska  
plan- 
och 
bygglovs
- 
proces-
sen 

Jan- dec Nämnd x  
 

Byggnadsnämndens presidium har 
genomfört uppföljning av 
myndighetsutövningen avseende utskick 
av ”Meddelandebevis” i dom ärenden som 
Byggnadsnämnden har beslutat bifall. 
 
Totalt har nämnden under 2020 haft ca 35 
ärenden. Av dessa fann vi att utskick 
saknades vid 2 ärenden. 
 
Diskussion sker på APT. 
  

Laga kraft-vunna 
överklaganden som ej är 
enligt nämndens beslut 

Nämnds-
ordförande 
& förv.chef 

Löpande 
informa-
tion vid 
varje 

nämnds-
möte 

 
Jan- dec Nämnd 

 
x 

 
Byggnadsnämndens presidium har 
granskat hur många ärenden som har 
överklagats. 
 
Totalt finns det ca 25 överklagnings-
ärenden upprättade. 15 av dessa bedömer 
vi vara beslutade av högre instans. Av 
dessa 15 ser vi att 4 gått nämnden emot. 
 

På ett säkert sätt 
hantera situationer 
som upplevs som 
hotfulla för 
ledamöter 

Tillbudsrapporter Nämnds-
ordförande 

Informa-
tion vid 

uppkomna 
tillfällen 

 
Jan-dec KS  x 

  
Inga händelser har rapporterats till 
ordförande och därför konstateras att ingen 
varit utsatt för någon hotfullhet. 
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Bilaga Nämndsspecifik ekonomiuppföljning  
Nettokostnader (tkr) Helårsbudget 

2020 
Helårsavvikelse 

2020 

BN del i kansli -465 0 
Plan -2 766 345 
Bygglov -1 407 -406 
Mätning -2 322 231 

Nettokostnader -6 960 171 
 

NETTOKOSTNADER Helårsbudget 2020 Periodens 
budget 

Periodens 
utfall 

Periodens 
avvikelse 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår  

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

BN del i kansli -465 -465 -465 0 -465 0 0 
Plan -2 766 -2 766 -2 421 345 -2 766 345 0 
Bygglov -1 407 -1 407 -1 813 -406 -1 407 -406 0 
Mätning -2 322 -2 322 -2 091 231 -2 322 231 0         

INTÄKTER Helårsbudget 2020 Periodens 
budget 

Periodens 
utfall 

Periodens 
avvikelse 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår  

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

BN del i kansli 0 0 0 0 0 0 0 
Plan 3 170 3 170 5 846 2 676 3 170 2 676 0 
Bygglov 4 619 4 619 4 623 4 4 619 4 0 
Mätning 1 740 1 740 1 951 211 1 740 211 0         
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PERSONALKOSTNAD
ER 

Helårsbudget 2020 Periodens 
budget 

Periodens 
utfall 

Periodens 
avvikelse 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår  

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

BN del i kansli 0 0 0 0 0 0 0 
Plan -3 242 -3 242 -3 074 168 -3 242 168 0 
Bygglov -5 479 -5 479 -5 796 -317 -5 479 -317 0 
Mätning -2 532 -2 532 -2 522 10 -2 532 10 0         

ÖVRIGA 
KOSTNADER 

Helårsbudget 2020 Periodens 
budget 

Periodens 
utfall 

Periodens 
avvikelse 

Helårsprognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

helår  

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

BN del i kansli -465 -465 -465 0 -465 0 0 
Plan -2 694 -2 694 -5 193 -2 499 -2 694 -2 499 0 
Bygglov -547 -547 -640 -93 -547 -93 0 
Mätning -1 530 -1 530 -1 520 10 -1 530 10 0 
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltnin
gen 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd:
Byggnadsnämnden -5 473 0 -6 960 -6 789 171 0 0 0

Kommentarer:

Överskott till följd av vakant tjänst del av året.  
 
Bilaga Covid 19
Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens utfall 

för Covid 19

Kompensa-tion 

för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

Byggnadsnämnden -5 473 -6 960 -6 789 171 0 0 0 0

Kommentarer:

Byggnadsnämnden har inga merkostnader avseende covid-19  
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RESULTATRAPPORT ÖVERFÖRMYNDARNÄMND ÅR 
2020 
Period: Januari – December 2020 
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 
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Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
De mål som nämnden satt upp för verksamheten och som kräver att människor träffas eller samlas i större eller mindre grupper är har 
inte kunnat uppnås under 2020 med anledning av pandemin. Detta har gjort att det även fortsättningsvis svårt att rekrytera tillräckligt 
många ställföreträdare. Nämnden har inte klarat att uppfylla satta mål avseende rekrytering av ställföreträdare.  
 
Arbetet med digitala lösningar för utbildning av har inletts men har ännu inte inneburit att några hela utbildningar kunnat genomföras.  
 
Vid årsskiftet samlas överförmynderiverksamheterna i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona i ett gemensamt kansli.  
 
Nämnden har en god ekonomi och trots kostnader för en extra resurs (ca 100 000) och ett inköp av modulen e-Wärna GO  (130 000) 
redovisar nämnden ett överskott på 710 tkr.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Tillströmningen av nya ställföreträdare har inte varit så stor som förväntat vilket troligen kan relateras till den pågående pandemi. Nya sätt 
att rekrytera fler till verksamheten prövas men fortfarande får personer vänta länge på att få en god man. Den digitala kampanj som 
sjösattes under 2019 (rekryteringsfilm i sociala kanaler) har upprepats under 2020 på Facebook, Instagram och karlshamn.se. 

 
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 
 
 
Utbildningar har lagts ut på kommunens hemsida, företrädelsevis kortare informationsfilmer från externa aktörer (tex. Skatteverket, 
Försäkringskassan och Migrationsverket) men även en utbildning från Länsstyrelsen som vänder sig till alla gode män till 
ensamkommande barn.  

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 %  Helt 

Nämnden erbjuder större variation 
av utbildningar  

1 utbildningstillfälle som vänder sig till 
alla ställföreträdarna 

100 %  Helt 

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 poängterar vikten att beslutexpediering, men även övrig kommunikation, sker till båda vårdnadshavarna. Denna viktiga rutin 
återfinns 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 %  Helt 

 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
E-tjänsterna är på plats och ligger uppe på vår hemsida.   

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

4 nya E-tjänster 100 %  Helt 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Årsräkningarna klara innan september 
månad slut 

100 %  Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur dessa påverkar nämndens 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Pandemin har ändrat förutsättningarna för hela kommunens verksamhet och självklart även påverkat överförmyndarverksamheten. Oron 
för smitta har inneburit att personer som varit på information och tidigare anmält vidare intresse av att ta uppdrag har velat avvakta tills 
läget är mer säkert. 
 
Regeringen har tillsatt en utredning (direktiv 2019:44 där hela systemet för godmanskap ska ses över. Utredningen tar bland annat sikte 
på […] skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare […]. Det är troligt att utredningen 
innebär stora förändringar inom nämndens verksamhetsområde. Professionella gode män i så kallade Förvaltarenheter kan komma bli 
allt vanligare.   
 
Med en sammanslagning av överförmyndarverksamheten av de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona har hösten 
handlat mycket om att förbereda denna sammanslagning. Överförmyndarverksamheterna i de tre kommunerna har lagt en hel del tid 
under hösten på utvecklingsarbete i den nya organisationen.  

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Länsstyrelsens tillsyn visar på en huvudsak välfungerande verksamhet. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

2020
Utfall 2020 Budgetavvikelse             

2020
Föregående 

prognos 2020 (okt)
Avvikelse utfall 2020 

jämfört med 
föregående år

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Intäkter 100 30 -70 45 -108 138 459 2 735

Personalkostnader -3 062 -2 250 812 -2 198 96 -2 346 -2 519 -4 817
Övriga kostnader -390 -422 -32 -200 -51 -371 -185 -255
Kapitalkostnader -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1
Bruttokostnader -3 453 -2 673 780 -2 398 45 -2 718 -2 705 -5 073

Nettokostnader -3 353 -2 643 710 -2 353 -63 -2 580 -2 246 -2 338

 
5. Nämndsspecifik ekonomiuppföljning, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Här redovisas uppföljning av sådana faktorer som är av särskild betydelse för nämnden i relation till dess ansvarområde. 

 
6. Budgetram, anpassningar och covid 19, se bilaga i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över eventuella obalanser från tidigare år, aktuell budget och prognos för innevarande år, avvikelser 
från budget samt beslutade och planerade anpassningar. 

Dessutom redovisas merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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7. Investeringsuppföljning  
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Årsbudget 
2020

Utfall         
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Föregående 
prognos 

2020 (okt)

KS projekt > 7 mnkr 0

Projekt < 7 mnkr 0 0 0

Summa 0 0 0 0
 

 
8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Modulen e-Wärna Go har under året köpts in 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.  

Nämnden har liksom tidigare förstärkts genom en 30 procentig resurs utöver ordinarie personal för granskning av årsräkningar.  I och med 
verksamhetssammanslagningen med Ronneby och Karlskrona har resurser lagts på förberedande arbete och utveckling av rutiner.  

Utbildningskostnaderna har inte använts då fysiska möten ej kunnat hållas vilket innebär en besparing på ca 100 tkr. 

Nämnden redovisar även 2020 ett betydande överskott genom ett resultat på 710 tkr.    
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10. 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)  
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 

 
x  K2018-2020 har stickprov genomförts vad 

gäller mobiltelefonavgifter, representation 
samt resor och egna utlägg. 
Återrapportering har skett och förslag till 
åtgärder presenterats. Resultatet har ej 
blivit bättre varför det krävs andra åtgärder 
för att få ett förändrat beteende. Regler, 
mallar och anvisningar finns men efterlevs 
ej fullt ut. Förslag att jobba med åtgärder 
under 2021 och först 2022 följa upp dessa 
delar på nytt. Se separat rapport. 

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 

 x  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 

Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 

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 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021 

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 

  x Uppföljning kommer att ske under 2021  
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Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2020 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

 x  Utbildning pågår. Merparten av 
Samhällsbyggnads-, Kommunlednings-, 
hela Utbildningsförvaltningen samt delar av 
förvaltningen för arbete och välfärd har 
access till Proceedo e-handel. 
Omsorgsförvaltningen står på tur. Det finns 
13 kategorier där t ex livsmedel är en av 
dessa med flera avtal och leverantörer. 
Merparten av de avtal som finns i e-
handelssystemet efterlevs. Det är lätt att 
göra rätt genom att det tydligt framgår vilka 
som är avtalsprodukter. Kritisk faktor är 
upphandling då det behövs fler avtal och 
därmed öka möjligheten att göra inköp på 
avtal. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Kontroll av 
förmyndare vid 
första ansökan om 
uttag från spärrat 
konto 

Kontroll av akt Utses av 
chef 

1 gång Kontroll 
av akt 

Aug-sep Nämnden ☐ ☐ ☐ Intern kontroll ej genomförd då 
handläggare under hösten fått lägga 
arbetstid på planering inför 
sammanslagning med Ronneby och 
Karlskrona 

Köpeskilling sätts 
aldrig in på 
huvudmannens 
konto 

Kontroll i akt Utses av 
chef 

1 gång Kontroll 
av akt 

Aug-sep Nämnden ☐ ☐ ☐ Intern kontroll ej genomförd då 
handläggare under hösten fått lägga 
arbetstid på planering inför 
sammanslagning med Ronneby och 
Karlskrona 

Beslut 
kommuniceras inte 
till båda vårdnads-
havarna 

Kontroll i akt Utses av 
chef 

1 gång Kontroll 
av akt 

Aug-sep Nämnden ☐ ☐ ☐ Intern kontroll ej genomförd då 
handläggare under hösten fått lägga 
arbetstid på planering inför 
sammanslagning med Ronneby och 
Karlskrona 
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Bilaga Budgetram, obalanser och anpassningar 

Driftredovisning, mnkr Utfall 2019 varav 
obalans till 

2020

Budget 
2020

Utfall             
2020

Avvikelse 
från 

budget

Anpass-
ningar      

politiskt 
beslut  

2020

Anpass-
ningar              

plan 
förvaltning

en 2020

Anpass-
ningar              

prognos 
2020

Nämnd:
0 0 0 0 0 0 0 0

Kommentarer:

Överförmyndarnämnden har inga obalanser 2020.  
 
Bilaga Covid 19 
Driftredovisning, mnkrUtfall 2019 Budget 

2020

Utfall 2020 Avvikelse från 

budget

varav lägre 

intäkter i 

prognosen för 

Covid 19

varav 

kostnader i 

prognos för 

Covid 19

Periodens 

utfall 

för Covid 19

Kompensa-

tion för 

merkostnader 

(exkl sjuklön)

Nämnd:

0 0 0 0 0 0 0 0

Kommentarer:

Överförmyndarnämnden har inga kostnader för Covid-19  
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNSFASTIGHETER AB ÅR 2020 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB 

Bolagsordförande: Andreas Saleskog 

VD: Maria Hjelm Nilsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
Karlshamnsfastigheter AB erbjuder anpassningsbara lokaler till företagare, vilket skapar 
förutsättningar för tillväxt. 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Genom att fullfölja byggnationen av projekt Emigranten skapar Karlshamnsfastigheter ytterligare förutsättningar för näringslivets 
expansion och arbetar därmed i riktning med vision Karlshamn 50 000. 
Karlshamnsfastigheter skapar förutsättningar för såväl högskola som gymnasial verksamhet genom att erbjuda och hyra ut attraktiva 
lokaler till BTH och Karlshamns Kommun.  Kommande biograf och konserthall ger förutsättningar för BTH att utveckla utbildningsprogram 
för film och musik och det finns också förutsättningar att inrymma Musikskolan i befintligt fastighetsbestånd 
Karlshamnsfastigheter strävar efter att ge utrymme för hållbar utveckling genom att t.ex. besluta att projektet Emigranten ska hålla 
guldklass i miljöhänseende, bl.a. genom solenergi och genom att gå in i ett långsiktigt samverkansarbete tillsammans med Netport 
Science Park och Karlshamns Kommun i syfte att fortsätta stimulera ett hållbart näringsliv. 
Karlshamnsfastigheters fastighetsbestånd skapar trygghet och livskvalitet på olika sätt. Bolagets fastighetsbestånd består av såväl 
nytänkande och innovationsfrämjande lokaler som lokaler i fastigheter i fantastisk bruksmiljö. 
Karlshamnsfastigheter har under 2020 arbetat intensivt med en intern organisations- och strukturförändring med syfte och mål att 
bolagets resultat ska förbättras. Rollfördelningen och ansvarsförhållandet mellan Karlshamnsfastigheter och Netport Science Park är 
förtydligat och kommer att skapa nya förutsättningar för effektiviseringar och nya innovativa samarbeten.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
1:1   Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
Kafab har beslutat att fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets 
expansion.  
Upprätta en energibesparingsplan för att minska bolagets klimatavtryck 
Bolagets fordonsflotta är fossilfri 
Tillställa erbjudande till utbildningsförvaltningen gällande nya skollokaler i Svängsta till en hyra klart understigande nybyggnationspris 
Fortsätta planeringen i avsikt att konvertera del av Halda, som idag står vakant, till moderna bostäder i attraktivt läge vid Mörrumsån 
 
Bolagets mål Bolagets 

indikatorer 
Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Energibesparingsplan för att minska bolagets 
klimatavtryck. Energibesparingsprojekt minskar 
bolagets klimatavtryck till gagn för kommande 
generationer.  
Kommande nybyggnation ska högprioritera 
energisnåla alternativ. 

 Pågående nybyggnation på Östra 
Piren har energikrav 
understigande gällande 
myndighetskrav. 

18 Mkr investeras 
på Halda ”Blå 
hallen”.  
 

Delvis 

Bolagets fordonsflotta är fossilfri   Genomfört Helt 
Konventering av del av Haldafastigheten till moderna 
bostäder. 

 Arbetsprocessen ej påbörjad men 
finns med i affärsplanen och bör 
arbetas med framöver. 

 Ej uppfyllt  

Tillställa erbjudande till utbildningsförvaltningen 
gällande nya skollokaler i Svängsta till en hyra klart 
understigande nybyggnationspris 
 

 Under utredning och förhandling. 
Samtal med 
kommunensfastighetschef och 
den lokalöversyn som är 
pågående i kommunen. 

 Delvis 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
1:2   Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom livet 
Stora delar av Kafabs fastighetsbestånd är uthyrt till inkubatorverksamhet och Högskola (BTH) 
Kommande biograf och konserthall ger förutsättningar för BTH att utveckla utbildningsprogram för film och musik 
Kafab har skapat förutsättningar för att tillhandahålla billiga lokaler med god kvalité till utbildningsförvaltningen  
En med kommunen gemensam målsättning finns att skapa förutsättningar för att inrymma Musikskolan i befintligt fastighetsbestånd 
Bolaget har infört en kompetensutvecklingsplan för de anställda 
Bolaget har genom en ny delegationsordning fört ut ansvar och befogenheter långt ut i organisationsleden enligt devisen ”En lärande 
organisation” 
 
Bolagets mål Bolagets 

indikatorer 
Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Stora delar av Kafabs fastighetsbestånd är uthyrt 
till inkubatorverksamhet och Högskola (BTH) 
Kafab har skapat förutsättningar för att 
tillhandahålla billiga lokaler med god kvalité till 
utbildningsförvaltningen. 

  Hela Östra Piren är 
bevis på att detta  
är riktigt.  
Även våra fastigheter i 
Svängsta ger 
förutsättningar för 
kostnadseffektiv och 
snabb utveckling inom 
utbildningsförvaltningen. 

Helt 

Kommande biograf och konserthall ger 
förutsättningar för BTH att utveckla 
utbildningsprogram för film och musik 

 Bygget är igång och de fysiska 
förutsättningarna kommer att 
finnas att tas i bruk sen höst 
2022. 

 Delvis 

En med kommunen gemensam målsättning finns 
att skapa förutsättningar för att inrymma 
Musikskolan i befintligt fastighetsbestånd 
 

 Bygget är igång och de fysiska 
förutsättningarna kommer att 
finnas att tas i bruk sen höst 
2022. 

 Delvis 

Bolaget har infört en kompetensutvecklingsplan 
för de anställda 
Bolaget har genom en ny delegationsordning fört 
ut ansvar och befogenheter långt ut i 
organisationsleden enligt devisen ”En lärande 
organisation” 

 Bolaget arbetar kontinuerligt 
med kompetenshöjande 
insatser. 

 Delvis 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
Kafab har beslutat att: 
Fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar för näringslivets expansion  
Miljödiplomera sig nästa år, 2021 
Projekt Emigranten ska hålla guldklass i miljöhänseende, bl.a. genom solenergi 
Samarbeta med Netport Science park AB och Karlshamns Kommun i syfte att utveckla ett hållbart näringsliv 
 
Bolagets mål Bolagets 

indikatorer 
Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Fullfölja byggnationen av 10.000 kvm i projekt 
Emigranten och på så sätt skapa förutsättningar 
för näringslivets expansion 

 Byggnation påbörjad   Delvis 

Miljödiplomera sig 2021 
 

 Processen påbörjad  Delvis 

Projekt Emigranten ska hålla guldklass i 
miljöhänseende, bl.a. genom solenergi 

 Processen påbörjad  Delvis 

Samarbeta med Netport Science park AB och 
Karlshamns Kommun i syfte att utveckla ett 
hållbart näringsliv 
 

 Samverkansavtal framarbetat 
men ej fullt ut undertecknat av 
alla intressenter.  

 Delvis 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Kafabs fastighetsbestånd skapar livskvalitet på olika sätt. Halda utvecklingscenter i Svängsta har en fantastisk bruksmiljö där de äldsta 
byggnaderna går tillbaks till 1800-talet. Den gamla Facitfabriken är nu fylld med moderna företag och utgör en mycket viktig miljö för 
Svängstaborna och de som arbetar i denna miljö. 
Delvis hyra ut till hyresgäster som vänder sig ut mot allmänheten. 
Bebyggelsen på Östra Piren har Karlshamns bästa havsnära läge och är en kreativ modern smältdegel för Blekinge Tekniska Högskola 
och alla företag med anknytning till deras verksamhetsområden. Två restauranger ger allmänheten en bra ursäkt att på plats ta del av den 
vitalitet som studenter och innovatörer utstrålar. 
Två kulturhus kompletterar fastighetsbeståndet, det gamla Hamnkontoret respektive Tullhuset. Ett offentligt ägande tryggar dess goda 
bestånd. 
 
Bolagets mål Bolagets 

indikatorer 
Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kafabs fastighetsbestånd skapar livskvalitet på 
olika sätt. Halda utvecklingscenter i Svängsta har 
en fantastisk bruksmiljö där de äldsta 
byggnaderna går tillbaks till 1800-talet. Den 
gamla Facitfabriken är nu fylld med moderna 
företag och utgör en mycket viktig miljö för 
Svängstaborna och de som arbetar i denna miljö. 
 

  Bolagets fastighetsbestånd skapar 
möjligheter för utveckling i såväl 
stadsnära lägen som i småbygd. 
Bolagsordningen säger att: 
Verksamheten ska bedrivas för 
ägarens och ytterst för Karlshamns 
kommuns räkning.  
Bolagets syfte är att stärka 
kommunens attraktionskraft och 
främja etableringar.  
 

Helt 

Delvis hyra ut till hyresgäster som vänder sig ut mot 
allmänheten. 
 

  Hyreskontrakt finns med 
verksamheter i Svängsta för 
Skateboardhall Svängsta Krogen  
och kostnadsfria lokaler för Halda 
muséet. I Karlshamn bidrar en 
restaurang till livskvalitet vad avser 
revy, konferensverksamhet och 
events. 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Kafab har hitintills varit ett sorgebarn ur ett strikt bolagsekonomiskt perspektiv. Det beror mycket på att dess uppdrag sammanblandats med 
Netports uppdrag som utvecklingsbolag. Nu är rollerna förtydligade och Kafab kan nu göra följande utfästelser. 
 
Vid utgången av 2021 har Karlshamnsfastigheter genomlyst hyresavtal och hyressättning på befintligt fastighetsbestånd för att aktivt arbeta 
med mål att fastighetsbeståndet, exklusive Emigranten lämnar ett överskott vid utgången av 2023. 
Emigranten ska ge ett överskott fr o m 2027, landa på pay-off 2032 och därefter avkasta ca 15 Mkr/år intill dess reinvesteringar blir aktuella 
Den nya rollfördelningen betyder att Kafab förstärker sin interna organisation och tar över allt ansvar för Östra Piren vad avser investeringar, 
fastighetsförvaltning, uthyrning och kundservice. 
Ett samverkansavtal mellan Netport Science Park, Karlshamnsfastigheter och Karlshamns Kommun har arbetats fram och ska säkra ett 
fortsatt hållbart, innovativt samarbete vad avser nyskapande, förstärkning och expansion av Karlshamn näringsliv 
I Svängsta pågår diskussioner om att utveckla befintlig ”uppfinnarverkstad” till en mer respekterad image än vad som kanske gäller i dag 
 
Bolagets mål Bolagets 

indikatorer 
Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 

Vid utgången av 2021 har Karlshamnsfastigheter 
genomlyst hyresavtal och hyressättning på 
befintligt fastighetsbestånd för att aktivt arbeta 
med mål att fastighetsbeståndet, exklusive 
Emigranten lämnar ett överskott vid utgången av 
2023. 
 

 Arbetsprocessen är 
påbörjad 

 Delvis 

Den nya rollfördelningen betyder att Kafab 
förstärker sin interna organisation och tar över allt 
ansvar för Östra Piren vad avser investeringar, 
fastighetsförvaltning, uthyrning och kundservice. 

 Arbetsprocessen är 
påbörjad och kommer 
att under 2021 tas fullt 
i bruk. 

 Delvis 

Ett samverkansavtal mellan Netport Science 
Park, Karlshamnsfastigheter och Karlshamns 
Kommun har arbetats fram och ska säkra ett 
fortsatt hållbart, innovativt samarbete vad avser 
nyskapande, förstärkning och expansion av 
Karlshamn näringsliv 
 

 Arbetsprocessen är 
påbörjad och kommer 
att under 2021 tas fullt 
i bruk. 

 Delvis 
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I Svängsta pågår diskussioner om att utveckla 
befintlig ”uppfinnarverkstad” till en mer 
respekterad image än vad som kanske gäller i 
dag 
 

 Arbetsprocessen är 
påbörjad 

 Delvis 

Emigranten ska ge ett överskott fr o m 2027, 
landa på pay-off 2032 och därefter avkasta ca 15 
Mkr/år intill dess reinvesteringar blir aktuella 
 

 Arbetsprocessen är 
påbörjad 

 Delvis 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
En ny affärsplan presenterades i styrelsen i mars och antogs efter några revideringar i maj-20. Coronapandemin angavs såsom en 
övergripande brasklapp. 
Omvärldsanalys sker dagligen, men den i affärsplanen nedskrivna revideras i grund endast en gång om året. De strategier och mål som 
anges i affärsplanen anger riktningen i den dagliga verksamheten.   
Coronan har så här långt endast påverkat bolaget marginellt. Två lite större hyresgäster och några småhyresgäster har fått 
anståndsuppgörelsen för Q2 och Q3. Påverkan är så här långt endast av likviditetsnatur och en del kan påverka årets resultaträkning. 
Statliga utbetalningar respektive kommande avbetalningsplaner kan komma att landa på 2021 års resultat. 
En ny storhet har dykt upp, nämligen att ägaren har hemställt hos Kommunfullmäktige att frågan om ett kommunalt parkeringsbolag ska 
aktualiseras och att bolaget läggs som ett dotterbolag till Kafab. – Denna fråga ligger nu vilande. 
Vid slutförd upphandling av projekt Emigranten konstaterades att den ursprungliga budgeten om 300 Mkr inte förslog, varför nytt 
borgensbeslut från ägarens sida om 430 Mkr erfordrades. Ett sådant beslut togs den 3 augusti och därmed var finansieringen tryggad. 
Ny byggprojektledningsorganisation arbetar nu med den konkreta nybyggnationen av Emigranten. Startmöte hölls den 12 augusti och 
tillträde ska ske senast den 1 oktober 2022. Stora utmaningar finns i de bygghandlingar som finns och arbetet kräver noggrann 
uppföljning av såväl handlingar som budget.  
Tvist med hyresgäst angående byggnation av projekt Emigrantens påverkan av hyresgästens befintliga verksamhet har under hösten 
avhandlats och förhandlingar med berörd hyresgäst har genomförts. Detta har resulterat i en affärsuppgörelse som sträcker sig från och 
med 2020-10-01 fram till 2022-12-31. Detta kommer att påverka bolagets resultat. 
Bolaget har under hösten haft olika utmaningar och detta resulterade i att förändringar i ledningen genomfördes under hösten. Styrelsen 
har förstärkts med nya ledamöter. Tillförordnad VD rekryterades från styrelsen under tiden som rekrytering av ny VD genomförs.  
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Samverkansavtal mellan Karlshamnsfastigheter, Netport Science Park och Karlshamns kommun har nu arbetats fram. Detta 
samverkansavtal mellan Netport Science Park, Karlshamnsfastigheter och Karlshamns Kommun ska säkra ett fortsatt hållbart, innovativt 
samarbete vad avser nyskapande, förstärkning och expansion av Karlshamn näringsliv 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Affärsidén är reviderad. En ny affärsplan med strategiska vägval och mål antogs i början av året 
Nya styrdokument är upprättade 
Medlemskap har erhållits i arbetsgivarorganisation och därmed föreligger även kollektivavtal 
Tiden för att fylla Emigranten med hyresgäster har minskats från 13 år till sex 
Den totala kostnads-/intäktsanalysen för Emigranten är justerad är visar ni på 41 Mkr minus de första sex åren, pay-off efter ytterligare 
sex år och därefter ren vinst fr.o.m. 2033 
Internorganisationen är förstärkt med två nya tjänster, marknadschef respektive ekonomichef 
Flytt till ny verksamhetslokal i förvaltningscentralt läge sker den 31 augusti 
Rollfördelningen mellan Netport Science park AB och Kafab har tydliggjorts 
Samverkansavtal mellan Kafab, Netport Science Park och Karlshamns kommun har nu arbetats fram. Detta samverkansavtal ska säkra 
ett fortsatt hållbart, innovativt samarbete vad avser nyskapande, förstärkning och expansion av Karlshamn näringsliv 
Förprojekteringsfasen är avslutad och genomlyst av extern aktör, konsekvensanalys är upprättad 
Företagsledningen har hos ägaren utverkat en utökad borgensram från 300 till 430 Mkr, varav 28 Mkr utgör oförutsett. 
Ny projektledning är på plats inför byggstart. 
VD-rekrytering är påbörjad. 
Ett större energibesparingsprojekt på Halda är färdigställt. 
Startmöte för projekt Emigranten avhölls den 12 augusti. 
Tvist med hyresgäst löst genom förhandling. 
Ett negativt resultat för bolaget som vid årets start prognostiserades till drygt – 9 miljoner visar vid årets slut – ca 3,5 miljoner. Arbetet 
som den nya organisationen gör fortlöpande ger resultat och det stärker organisationen inför kommande utmaningar. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Enhet (tkr) Årsbudget 2020 Periodens utfall 
jan-dec 2020

Periodens utfall 
jan-dec 2019

Avvikelse utfall 
jmf med fg år

Avvikelse Utfall - 
budget

Fg prognos 
(augusti)

Rörelsens intäkter 25 117 25 428 25 096 332 311 25 364
Rörelsens kostnader -20 903 -19 753 -23 040 3 287 1 150 -17 891
Av- och nedskrivningar -6 331 -6 728 -6 189 -539 -397 -6 504
Rörelseresultat -2 117 -1 053 -4 133 3 080 1 064 969

Finansiellt netto -7 141 -2 495 -3 693 1 198 4 646 -4 307
Resultat efter finansiella poster -9 258 -3 548 -7 826 4 278 5 710 -3 338
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 
2020

Periodens utfall jan-
dec 2020

Budgetavvikels
e helår

Fg prognos 
(augusti)

0
Investeringar > 7 mkr 0
Emigranten 1 110 000 25 283 84 717 52 000
Ventilationsprojekt 11 070 11 385 -315 11 070

0
0
0
0
0

Investeringar < 7 mkr
Lokalanpassning 5 000 0 5 000 5 000

0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 126 070 36 668 89 402  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
Ett negativt resultat för bolaget som vid årets start prognostiserades till drygt – 9 miljoner visar vid årets slut – ca 3,5 miljoner. Arbetet som 
den nya organisationen gör fortlöpande ger resultat och det stärker organisationen inför kommande utmaningar. 
Reinvesteringar har gjorts och planen för dessa har fått revideras något eftersom nya saker har fått prioriteras. Vårt fastighetsbestånd är av 
äldre karaktär där även bolagets fastigheter på Östra piren nu börjar pocka på reinvesteringar.  
 

 
 
8. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2020-01-01--2020-12-31 
Det har under 2020 skett flera extraordinära kontroller av Karlshamnsfastigheter och Projekt Etapp 5, numera kallad Projekt Emigranten.  
Karlshamnsfastigheter beställde i början av året en genomlysning av projektet och uppdraget har genomförts av E & Y. Genomlysningen 
avser tiden fr.o.m. kommunfullmäktigebeslutet i juni-16 där ett borgensbeslut om 300 Mkr togs, t.o.m. att upphandlingen av 
generalentreprenaden fullföljts. Resultatet av kontrollen har medfört att ändringar vidtagits vad avser projektorganisationen, där bl.a. ett 
externt byggherreombud upphandlats vars uppdrag i huvudsak är att vara garant för rapporteringslogistiken och dess innehåll samt att 
vara övergripande ekonomisk controller med direkt rapporteringsskyldighet till VD. 
En särskild sittning har också skett med den auktoriserade revisorn vad avser kostnads/intäktsanalysen av projekt Emigranten och då med 
avseende på en eventuell nedskrivningsproblematik. En sådan föreligger inte så länge kalkylen följs, men framöver kommer en årlig 
avstämning att ske av att uthyrningstakten upprätthålls i enlighet med plan. 
Utöver dessa kontroller har under hösten genomförts fördjupade kontroller av lekmannarevisionen samt av våra revisorer. Till detta har 
kommunstyrelsen beslutat att genomföra en kontroll som ska påbörjas under första delen av 2021. 
Bolagets arbetar kontinuerligt med sin interna kontroll genom uppdatering av olika styrdokument och ansvarsfördelning för att säkerställa 
att bolaget har de rutiner som vi ska och att de efterföljs. 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNS HAMN KONCERN ÅR 2020 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamns Hamn koncernen 

Bolagsordförande: Anders Karlsson 

VD: Mats Olsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Hamnverksamhet 

 Logistikverksamhet 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
I stort har Karlshamns Hamn AB uppfyllt målsättningar för året. 
 
Vi har en marginellt sämre lönsamhet än målsättning. 
Målsättning på sjuktal som är satta av Kommunen uppfyller Hamnen väl och det bör övervägas om inte ett 
internt mål vore bättre. 
Corona påverkar vissa nyckeltal, bl a antal besök i hamnen. 
Ägardirektiven uppfylls väl med att investeringar görs för att bygga Karlshamn och Regionen till ett 
logistikcenter, där staten ska investera i Sydostlänken, Kommunen i rangerbanskapacitet, hamnen i 
utbyggnad av färjekapacitet och DFDS i nya moderna större färjor. Detta möjliggör vidare utveckling av 
flöden genom Karlshamn och Regionen. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolkar vi 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 
mnsek 

Helt 

Avkastning på sysselsatt kapital ROCE talet  2,5 % 2,4 % Ej uppfyllt  
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
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  

 
 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
För hållbar utveckling är bästa mätetalet att vår CO2 utvecklas. 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 år 2019. Nya effektivare maskiner som drivs av el. mm. Beslut att gå över till HVO för vissa maskiner. Utbyte av 
tjänstebilsflottan till Hybrid-/elbilar på sikt. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Minskade CO2 utsläpp bränsle Utsläpp ton CO2 per miljon Ton gods 

hanterat 
320 305 Helt 
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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 att få må bra. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Lågt antal olycksfall (ej allvarligare 
olycka) 

Antal olycksfall <2/månad 0,9 Helt 

Våra anställda ska må bra % sjukskrivna <8,6% 4,7 % Helt 
 

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.  
 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Automatisering, minskade 
personalkostnader i relation till 
omsättningen 

% personalkostnad/omsättning <50% 48,9% Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Coronaviruset har fått stora effekter också långsiktiga för Företaget. 
Stora förluster görs på terminalhantering i och med att kunder permitterat och volymen försvann. Långsiktigt kommer denna volym delvis 
inte att komma tillbaka utan arbetet kommer att skötas internt av kunden. 
De stora förlusterna inom Terminalhantering kompenseras av stora intäkter på olja. Dock är nu lagren fyllda och hanteringsintäkter 
kommer att minska under kommande 12 månader enligt vår prognos. 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Trots Coronaviruset så ligger företaget väl med mot budget. 
Genomförda personalreduktioner och kostnadsbesparingar har säkerställt att vi i stort följer kostnadsbudget och tillsammans med större 
omsättning överträffade omsättnings- och vinstbudget. 
Vi har gjort ett antal stora framgångar över året: Vi har aldrig hanterat så mycket sågade trävaror >750 000 kbm är en ökning med 70% 
mot tidigare år. 
Oljelagren är fyllda och vi lyckades etablera järnvägstrafik via Sidenvägen till Kina. 
Vi överträffade vinstbudget med ca 300%. 
Vi gjorde kraftiga omläggningar i investeringar för att möta den ökade investeringen i RoRo, 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Enhet (tkr) Årsbudget 2020 Periodens utfall 
jan-dec 2020

Periodens utfall 
jan-dec 2019

Avvikelse utfall 
jmf med fg år

Avvikelse Utfall - 
budget

Fg prognos 
(augusti)

Rörelsens intäkter 171 179 192 784 333 575 -140 791 21 605 171 179
Rörelsens kostnader -138 444 -147 798 -258 865 111 067 -9 354 -138 444
Av- och nedskrivningar -24 956 -28 520 -26 743 -1 777 -3 564 -26 500
Rörelseresultat 7 779 16 466 47 967 -31 501 8 687 6 235

Finansiellt netto -4 500 -3 765 -3 800 35 735 -2 540
Resultat efter finansiella poster 3 279 12 701 44 167 -31 466 9 422 3 695
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5. Investeringsuppföljning 

RoRo nya färjeläget 50 000 96 867 -46 867 90 600
NCC-huset 7 500 7 500 0

0
0
0
0
0

Investeringar < 7 mkr
Administration 500 0 500 0
Sjö å terminal 13 100 4 940 8 160 9 000
RoRo å terminal 3 820 2 368 1 452 2 300
Oljehamn 19 800 9 199 10 601 17 750
Bogserbåtar å farleder 5 280 569 4 711 1 450
ISPS-säkerhet 300 0 300 150
Underhåll 700 0 700 450
Kombiterminalen 4 600 0 4 600 0

0
Summa 105 600 121 443 -15 843
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Investeringsplanen för år 2020 har reviderades för vår stora RoRo investering kommer att ha högre investeringsbelopp år 2020 än vad 
som tidigare budgeterades. En del andra investeringar har därav fått skjutas framåt i tiden. Beslut på den nya planen togs på styrelsemöte 
den 22/4 - 2020. 
Soliditet sjunker kraftigt och är nu under 30% som är önskad min nivå. Detta uppkommer genom stora investeringar samtidigt med mycket 
höga givna koncernbidrag och utdelningar senaste åren. 
 

 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

Omsättning 138,3 196 248,9 333,5 192,8
Vinst 5,7 28,2 26,8 45,8 12,7
ROCE 2,20% 5,80% 4,90% 8,90% 2,40%
Sjukfrånvaro - - 6% 4,70% 4,70%
Soliditet 38% 31% 29% 30,90% 27,80%  

 
8. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2020-01-01--2020-12-31 
Systematiskt arbete sker löpande under räkenskapsåret. Fokus på att eliminera risker genom rutinbeskrivningar, kontrollfunktioner m.m. 
Internkontroll följs upp av styrelsen som en fast punkt på dagordningen. 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMN ENERGI ÅR 2020 
Period: Jan-dec 
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 efter finansiella poster för år 2020 på totalt 5,9 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än 
budget. 98 
Karlshamn Energi fortsätter att satsa för framtiden inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade 
förbättringsprojekt.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

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 98% år 2020 
 

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. Helt 

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, 
belysa dessa samt ge möjlighet att 
ladda elcyklar och att pumpa däck 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för 
elbilar och cyklar, som möter kunders 
efterfrågan. 

 Pågår enligt plan. Helt 
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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 reservproduktion baserad på 
fossila bränsle till främst bio-olja och dels genom att optimera leveransen av spillvärme 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 

2,5 gr/såld kWh 
fjärrvärme 

Helt 

 

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 i Q1 2021, 
prel. 10 min för år 
2020 

Helt 

KEAB ska arbeta aktivt med 
digitalisering  samt driva affärs-
utveckling inom infrastruktur 

KEAB ska erbjuda kunder digitala tjänster 
samt arbeta med effektivisering av interna 
processer genom bl.a. digitalisering och 
modernisering av system. 

Kundapp, 
uppkopplade 
mätare, digitala 
tjänster 

Antal kunder i 
Kundapp ökning 
50% till 12500 st, 
Nytt mät- & 
kundhanterings-
system 

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

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång 
sikt, övertidsrapportering 

 Sjukfrånvaro totalt 
3,6% 
Övertid 40 tim/anst 

Helt 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

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. Verksamhetsmässigt så har vi flera större utmaningar inom 
Vatten. Anläggningarnas status har omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva resurser 
under en lång period framöver. Arbete pågår för långsiktig planering samt för att få VA ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. 
 
Pandemin har påverkat Karlshamn Energi bland annat genom att arbete som utförs i kundanläggningar såsom fiberinstallationer, 
mätarbyten, servicearbete mm. har senarelagts i perioder under året. Vi har även fått ställa in marknadsföringsaktiviteter.  
Intern krisledning har pågått under sedan mars månad. Åtgärder har vidtagits i syfte att minska risken för smittspridning bland annat 
genom utlokalisering av personal och hemarbete. Ekonomisk påverkan har blivit lite lägre än befarat, förutom att vissa kunder har behövt 
anstånd med betalning (dock begränsad omfattning). 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden;  
 
Inom Bredband fortsätter utbyggnaden av fiber till återstående delar av landsbygden. Under år 2020 har 118000 meter schaktats i 15 
parallella schaktlag Vi har också skrivit avtal om att installera fibernät i ett flertal flerfamiljshus, vilket bidrar till förbättrad lönsamhet i 
framtiden.  
 
Inom Vatten har flera förbättringsprojekt påbörjats exempelvis införande av digitala mätare, uppgradering av styrning på Sternö 
Reningsverk, ombyggnad av flera viktiga pumpstationer samt ombyggnad och driftsättning av biogasanläggning. Utredningen av 
Framtida Vattenförsörjning är nu i full gång med bland annat kapacitetsberäkning och vägval av teknik. 
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Inom Värme har vi påbörjat projektet för att installera en ny panna baserad på bioolja i Norra nätet.  
 
KEAB har energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är ett område som växer snabbt. 
 
Internt har vi genomfört ett omfattande förändringsarbete som avser digitalisering och nya system för fakturering, kundhantering och 
mätinsamling. 

 

4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Enhet (tkr) Årsbudget 2020 Periodens utfall 
jan-dec 2020

Periodens utfall 
jan-dec 2019

Avvikelse utfall 
jmf med fg år

Avvikelse Utfall 
- budget

Fg prognos 
(augusti)

Rörelsens intäkter 356 939 328 891 326 127 2 764 -28 048 347 606
Rörelsens kostnader -262 419 -238 168 -234 918 -3 250 24 251 -255 579
Av- och nedskrivningar -80 719 -78 511 -71 191 -7 320 2 208 -81 033
Rörelseresultat 13 801 12 212 20 018 -7 806 -1 589 10 994

Finansiellt netto -7 301 -6 322 -6 962 640 979 -6 494
Resultat efter finansiella poster 6 500 5 890 13 056 -7 166 -610 4 500
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 
2020

Periodens utfall jan-
dec 2020

Budgetavvikels
e helår

Fg prognos 
(augusti)

0
Investeringar > 7 mkr 0
Elnät - ombyggnad Khn Västra 4 000 654 3 346 1 300
Bredband - utbyggnad landsbygd 20 771 28 562 -7 791 24 170
Bredband - utbyggnad Vettekulla/Matvik, Vekerum 5 246 14 226 -8 980 13 500
Värme - Biooljepanna 16 000 190 15 810 10 000
Framtida vattenförsörjning inkl. vattentäkt 5 164 3 561 1 603 4 247
Fastighet Prinsgatan 45 6 000 6 113 -113 6 000
Bredbandsnät KABO 1 000 11 989 500
Investeringar < 7 mkr
Elnät - re & nyinvesteringar 19 600 16 151 3 449 16 720
Bredband - övriga investeringar 8 060 10 782 -2 722 13 170
Värme - re & nyinvesteringar 19 465 5 850 13 615 7 200
Vatten distribution 19 303 25 173 -5 870 25 928
Vatten reinvesteringar anläggn & övrigt 24 158 20 500 3 658 17 435
Gem investeringar övrigt 9 500 6 842 2 658 8 500

0
0
0

Summa 158 267 138 615 19 652 148 670  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
  Resultat: Vi hade en väldigt mild vinter under tertial 1, vilket innebar väsentligt lägre försäljningsvolymer inom både affärsområde Elnät 

och Värme. Under november-december genomförde Södra Cell ett omfattande produktionsstopp vilket innebar högre 
produktionskostnader för Värme än planerat. Totalt sett redovisar Värme ett resultat som är 2 mnkr lägre än budget och Elnäts resultat är 
i nivå med budget.  

  Affärsområde Bredband har 4 mnkr högre intäkter än budget, vilket beror både på fler anslutningar men även högre löpande intäkter. 
Nedskrivning för fibertillgångar inkluderas med totalt 25 mnkr varav 19 mnkr avser landsbygden, detta följer budget. 

    Det har varit väldigt låga marknadspriser för el och elcertifikat under året, vilket påverkar lönsamheten för våra vindkraftverk.       
    Elförsäljningsbolaget redovisar därför en förlust med totalt -1,3 mnkr. 
    Totala resultatet för Karlshamn Energi-koncernen uppgår till 24,9 mnkr (exkl. nedskrivning av landsbygdsfiber), jämfört med budgeterat    
    resultat på 25,5 mnkr. 
 

  Investeringar genomförs i samtliga affärsområden.  
  Vi har lägre investeringar inom AO Värme & Kyla främst pga. försening av utbyggnad av ny panna i norra nätet, senareläggning av 

fjärrkyla till Östra Piren.  
  Inom AO Bredband pågår utbyggnad av fiber till landsbygden i full takt. Vissa projekt har tidigarelagts och några har senarelagts jämfört 

med planeringen som fanns i budget 2020, detta förklarar avvikelse mot budget på 7,8 mnkr i landsbygdsprojektet. I Vettekulla/Vekerums 
projektet beror avvikelsen på 9 mnkr delvis på högre anslutningsgrad än budgeterat vilket driver högre investering men också bidrar 
positivt till den långsiktiga affären. Avvikelsen mot budget beror även på periodisering mellan åren då Vekerumsprojektet blivit försenat..  

  Inom Vatten har ett antal större projekt på ledningsnätet genomförts såsom Rosenvägen, pumpstation för överföringsledning från 
Mörrum, ombyggnad och driftsättning av biogasanläggningen på Reningsverket samt ombyggnad av pumpstationen Torsken.  

  Avseende fastighetsprojektet på Prinsgatan, så är detaljplanering och upphandlingsunderlag genomfört. Projektet finns upptaget i 
flerårsbudget för år 2022-2024 med hög självfinansieringsgrad.  

  Gemensamma investeringar inkluderar laddstolpar, IT-utrustning, införande av nytt kundhanteringssystem samt reinvesteringar på 
gemensamma fastigheter. 
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7. Verksamhetsmått   
Verksamhetsmått 2018 2019 2020

Operativt resultat efter finansiellt netto 18,3 25,5 24,9
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/nyckeltal   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2020-01-01--2020-12-31 
KEAB är certifierat inom ISO för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ramen för detta sker systematisk uppföljning både externt 
och internt utifrån KEABs ledningssystem. Extern revision har genomförts vilket resulterade i två mindre avvikelser, vilka har 
åtgärdats. Intern revision har genomförts vid sex antal tillfällen, vilket har resulterat i 46 förbättringsförslag. Laggenomgång 
inom miljö och arbetsmiljö har genomförts av extern part. 
Livsmedelsverket har gjort en revision avseende tillämpning av NIS-direktivet (IT & informationssäkerhet) inom Vatten. 
Interna skyddsronder genomförs sju gånger per år med fokus på avvikelser och förbättringsförslag. 
System för avvikelsehantering inkl. visselblåsarfunktion finns. 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNSBOSTÄDER AB     
ÅR 2020 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 
Bolagsordförande: Ola Persson 
VD: Kristina Söderling 

 

Bolagets verksamhetsområden 
Bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta och 
utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande lokaler.  
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt syfte 
främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässighet 
avses att bolaget ska ha samma övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat 
företag på en marknad intar inför investeringar, sin dagliga drift och i relation till andra aktörer.  

 

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Året har till stor del präglats av förändring och anpassning till omvärldens rådande pandemi. Detta är givetvis ett faktum som påverkat oss 
mycket på olika sätt och varit en rejäl utmaning. Dock ser vi även många positiva effekter gällande förändrat arbetssätt och digitalisering. 
Genom att anpassa oss utifrån rådande situation lyckas vi ändå väl med att arbeta mot de fem inriktningsmålen utifrån vårt perspektiv 
och bidra till utveckling av Karlshamns kommun.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
Att tänka miljömässigt har varit självklart även tidigare, men nu arbetar vi mer strategiskt med hållbarhetsfrågan ur dess samtliga 
perspektiv. Första hållbarhetsrapporten togs fram för 2019 och under 2020 har vi påbörjat arbetet med att tydligare koppla företagets mål 
mot Agenda 2030. 
 
Vi fortsätter att genomföra olika åtgärder på våra fastigheter som installation av solceller, utbyte av ventilationsaggregat, injustering av 
värme och ventilationssystem, uppgradering av fastigheternas styrsystem samt belysningsåtgärder. Allt för att minska vår 
energiförbrukning och därmed minska påverkan på vår miljö. Alla planerade åtgärder ska vara klara under 2021 då vårt mål är en 
energiförbrukning på 160 kwh/m2 (2020=163 kwh/m2). Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ där ett av målen är att vi ska vara fossilfria 
2030. Vi väljer idag eldrivna alternativ för vår trädgårdsskötsel samt byter bensindrivna bilar till elbilar. Under året har vi även använt 
robotgräsklippare som alternativ. I samarbete med Karlshamns Energi har vi installerat 5 elladdstolpar tillgängliga för våra hyresgäster. 
 
På grund av Corona har vi inte under 2020 kunnat arbeta aktivt med boinflytande.  
Vi har länge velat göra en större satsning på våra unga hyresgäster, då vi ser ett stort värde i att skapa relation till barn och unga i tidig 
ålder. I år fick vi möjlighet att arrangera Day Camp – ett dagläger som pågick två veckor i juli. Totalt engagerade vi 86 barn i åldern 10-15 
år, 10 ledare och många frivilliga som hjälpte till att skjutsa och hämta barnen från Sörgården där lägret hölls. Det hölls olika 
utomhusaktiviteter som exempelvis bad, paddling, sport och lek men också samarbetsövningar och tid att prata om hur man är en bra 
kompis och medmänniska. Den största vinsten var att barnen själva vittnade om bättre självförtroende, nya vänner från andra 
bostadsområden och att det varit så roligt att vara med.  
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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) 

120 barn 80 barn Delvis 

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 

 
 
 
 
Bok utdelad till 
alla hyresgäster 

Ej uppfyllt 
 
 
 
Helt 

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 

Godkänd revision Godkänd Helt 

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  Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
Vi har genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar, ferieplatser genom kommunen, praktik och anställning ”projekt mervärde” samt tagit 
emot lärlingar och praktikanter uppnått vårt mål att ta socialt ansvar för ungdomar samt syftet att främja utbildning och bidra till minskad 
arbetslöshet i Karlshamns kommun. 
 
Vi vill öka kunskapen hos våra hyresgäster om att bo i hyresrätt genom att erbjuda ”Boskola” dock tvingades vi att ställa in på grund av 
Covid-19. Vi påbörjade digitala utbildningar i slutet av året.  
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Öka kunskapsnivån hos 
hyresgäster om att bo i hyresrätt 

Boskola för alla nyinflyttade hyresgäster 
och studenter 

100 % 25% Delvis 

Socialt ansvarstagande för 
kommunens ungdomar samt 
främja utbildning och bidra till 
minskad arbetslöshet. 

Sommarjobb till ungdomar 

Ferieplatser till kommunen 

Praktik och anställning ”Projekt 
Mervärde” 

Lärlingar och övriga praktikanter 

 

 

20-25 
 
18 
 
3 
 
2 

18 
 
36 
 
2 
 
3 

Helt 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
f 
 

Total måluppfyllelse = delvis 
 
För att utveckla och bibehålla en god standard i våra fastigheter fortsätter vi att arbeta i kapp vårt eftersatta underhåll. Under 2018-2026 
innebär det att vi ska egenfinansiera investeringar på 230 mkr. Till och med 2020 har vi lagt ner 97,5 mkr på eftersatt underhåll och ligger 
i fas med vår plan. 
 
Under året lyckades vi också förhandla bort HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) och i stället använda oss av behovsprövat 
lägenhetsunderhåll. Detta innebär att vi kan säkerställa standarden i våra lägenheter samt att vi inte tvingas till lägenhetsunderhåll där 
det inte finns ett behov. 
 
Vi har påbörjat fiberutbyggnad i vårt bestånd under året men inte i den takt som vi önskat. Arbetet fortgår under 2021-2022. 
 
Vi har inte lyckats tillföra några nya lägenheter i beståndet under året. Vi har dock påbörjat ombyggnad till lägenheter av två uppsagda 
lokaler. Dessa 7 lägenheter är klara för uthyrning 2021-02-01. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Behovsprövat inre lägenhets-
underhåll för att säkerställa hög 
standard i lägenheter. Inre 
underhåll som beställs av 
hyresgäst skall utföras inom tre 
månader. 

Avskaffa HLU och upprätta nya rutiner 
för lägenhetsunderhåll. 

Nytt avtal för inre 
underhåll samt 
rutin för 
hantering. 

Klart 2020-06-01 Helt 

Tillföra minst 25 lägenheter/år Antal tillförda lägenheter >25 lägenheter/år 0 Ej uppfyllt  
Arbeta ikapp det eftersatta 
underhållet 

Totalt ca 230 mkr under åren 2018–
2026 

97,55 mkr, 2018-
2020 

 Delvis 

Fiberutbyggnad i hela beståndet Antal bostäder med fiberanslutning 500 lgh 46 lgh Delvis 
Utredning ägarlägenheter    Ej uppfyllt  
Utredning budgetverktyg    Ej uppfyllt  
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
Genom att erbjuda våra hyresgäster olika typer av aktiviteter vill vi skapa trygghet och livskvalitet. 
Trots Covid-19 och dess restriktioner har vi lyckats ställa om vår bosociala verksamhet och i stället under året satsat på att sprida lite 
glädje och omtanke. Vi har genomfört en rad olika aktiviteter exempelvis livemusik med trubadurer i olika bostadsområden, 
utomhuscaféer för äldre, utveckling av stadsodlingar etc. 
 
Resultatet i vår Nöjd Kundindex-mätning är stabilt, hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda trots restriktionerna. 
 
Genom att samverka med fältgrupper, förbättra belysning i våra områden, trygghetsvandra försöker vi skapa trygga boendemiljöer i 
Karlshamns kommun. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Skapa trygghet i boendet Samverkan med LU i forskningsprojekt 

kring ofrivillig ensamhet hos äldre 
 

  Helt 

 Samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan och hg - starta upp 
trygghetsvandringar i utsatta områden 
 

3 områden Planering/uppstart 
pågår 1 område 

Delvis 

 Samverkan med Fältgruppen  Pågår Helt 
 Minska antalet störningar Minska med 5 %  Delvis 
 Identifiera vanvårdade lgh för att 

förhindra vräkning 
 Pågår ständigt Delvis 

 Samverkansträffar med Socialtjänst och 
Kronofogdemyndigheten i Blekinge 

0 vräkningar 4 Ej uppfyllt  

Ökad livskvalitet hos äldre Samarbete med Schvung för att erbjuda 
social tid till äldre 
 

60 hg  Ej uppfyllt  
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 Odlingsprojekt (Gröna Kabo) i syfte att 
öka intresset för odling och skapa trivsel 

2 st / år 2 Helt 

 Caféverksamhet med aktiviteter (3 st) Utökas med 1-20 0 Ej uppfyllt  
 Sommarträffar i utvalda 

bostadsområden 
10 16 Helt 

Vi skall finnas nära våra 
hyresgäster och vara lättillgängliga 

Kundnöjdhet jämfört med branschindex 84 % nöjda eller 
mycket nöjda. 

6 mån = 80 

3 mån = 80 

Ej uppfyllt  

Det skall kännas tryggt att bo hos 
Karlshamnsbostäder 

Mäta upplevd trygghet 79 % nöjda eller 
mycket nöjda 

6 mån = 77 
3 mån = 80 

Delvis 

God allmänbelysning i våra 
bostadsområden 

Mäta upplevd nöjdhet med belysning 

 

76 % nöjda eller 
mycket nöjda. 

6 mån = 75 
3 mån = 80 

Helt 

Säkra och trygga lekplatser och 
tillgång till lekplatser 

Ombyggnad enligt årsplanering 3 lekplatser 3 ombyggda Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
Det är viktigt för oss med engagerade medarbetare som ges möjlighet till kompetensutveckling. Trots omställningen till digitala 
utbildningar har vi inte lyckats genomföra planerade utbildningar. 
I början av året inledde vi ett omfattande värdegrundsarbete i hela organisationen. Medarbetarna har gjort ett stort arbete och i att jobba 
fram vilka våra värderingar ska vara. Arbetet resulterade i följande gemensamma grundbultar: Engagemang, Glädje, Respekt, 
Gemenskap och Bemötande När vi nått fullt ut i att få alla medarbetare att leva och agera efter vår värdegrund är förhoppningen givetvis 
att det ska avspegla sig tydligare gentemot kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Med anledning av Corona har arbetet 
saktat ner lite då vi inte kunnat träffas i grupp som vi vill. Vi vill dock understryka att vi inte ser detta som ett projekt, utan ett ständigt 
pågående arbete. 
 
I oktober inleddes ett arbete med att genomföra en heltäckande organisationsöversyn. Syftet är att skapa en organisation som är väl 
rustad för att möta framtida utmaningar samt identifiera vilka kompetenser vi behöver. Förväntan är att vi under 2021 kommer att ha en 
klar bild av hur vi vill bygga verksamheten samt påbörjat denna förbättringsresa. 
 
Stort fokus under året har varit att digitalisera och effektivisera vår verksamhet. Årets restriktioner som medfört distansarbete för många 
av medarbetarna har inneburit en stor digital omställning vilket organisationen mått bra av och som annars hade tagit betydligt längre tid 
att genomföra. Många medarbetare har fått lära sig ett nytt arbetssätt och visat att det fungerar bra. 
 
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 

6 h arbetsdag 
uppskjutet, istället 
alternativ till den 
”traditionella 
arbetstiden” 

Ej uppfyllt  
 
 
 
 
Ej uppfyllt  

Engagerade medarbetare - Värdegrundsarbete för samtliga 
medarbetare och styrelse 

- Utbildning tillitsbaserat 
ledarskap för alla chefer 

  Delvis 
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Korttidsfrånvaro <1,5 %  1,49 % Helt 
Kompetensutveckling 25 000 kr/anställd  13 800 kr / 

anställd 
Delvis 

Digitalisering av verksamhet Digitalt arkiv- och diariesystem  80 % Delvis 
Inre effektivisering 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 
- PM5 ska utnyttjas på bästa sätt 

genom effektivt arbetssätt och 
kunskap om systemet 

  
90 % 
 
100 % 
 
10 % 
 
100 % 
 
100 % 
25 % 
20 % 
 
80 % 

 
Delvis 
 
Helt 
 
Delvis 
 
Helt 
 
Helt 
Delvis 
Delvis 
 
Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

- Uppsagda lokalavtal från kommunen, vilket innebär ett stort hyresbortfall 2020 
- Försenade detaljplaner 
- Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter 
- Begränsad kommunal borgen vilket medför att vi måste avstå investeringar som skulle genererat intäkter 

 
Effekter av Covid-19 

- positiva ekonomiska konsekvenser (lägre kostnader personal bland annat) 
- stora underhållsprojekt tar längre tid (har dock inte medfört ökad kostnad än så länge) 
- vissa underhållsprojekt flyttas fram 
- sämre service till våra hyresgäster; vi åtgärdar inte enklare fel i lägenheterna, inga fysiska visningar av lägenheter (dvs kunder 

måste ta beslut om sitt boende utan att ha varit där), kontoret är stängt för besök, färre aktiviteter, tar inte emot tillvalsbeställningar 
och utför inget inre underhåll (målning, tapetsering och golvbyte) 

- inställda utbildningar för medarbetarna – vissa utbildningar har dock ändrat format och kunnat genomföras digitalt 
- skyndat på den digitala utvecklingen i bolaget 
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3. Bolagets framgångar  
Framgångar under året 

- Hög servicenivå (t ex fler digitala kanaler för hyresgäster att kommunicera via) 
- Välunderhållet bestånd 
- Gott renommé 
- Välmående och glada medarbetare 
- Boinflytande 
- God kundkännedom 
- Stabil ekonomi 
- Arbetar aktivt med inkludering/integration 
- Största lokala hyresvärden 
- Upphandlat partnerskap för underhåll 
- Sociala projekt, skapar gemenskap o inkludering 
- Låg sjukfrånvaro 
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4. Ekonomisk uppföljning, resultat 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Enhet (tkr)
Årsbudget 

2020
Periodens utfall 

jan-dec 2020
Periodens utfall 

jan-dec 2019
Avvikelse utfall 
jmf med fg år

Avvikelse utfall - 
budget

Fg prognos 
(augusti)

Rörelsens intäkter 225 876 228 109 218 040 10 069 2 233 224 812
Rörelsens kostnader -133 945 -132 335 -134 176 1 841 1 610 -134 703
Av- och nedskrivningar -42 266 -43 251 -33 897 -9 354 -985 -42 266
Rörelseresultat 49 665 52 523 49 967 2 556 2 858 47 843

Finansiellt netto -15 117 -13 960 -13 589 -371 1 157 -14 609
Resultat efter finansiella poster 34 548 38 563 36 378 2 185 4 015 33 234
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5. Investeringsuppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 
Hagaslätt, Karlshamn (2) 2 000 2 122 -122 2 000
Mariegården 32 (5) 2 000 -28 2 028 1 968 Ombokning till annat projekt, var felbokat
Båtsmansvägen 1 (3) 1 000 228 772 1 000
Självfinansierade:
Enligt underhållsplan 17 000 41 725 -24 725 47 943
Övrigt ej fördelat 700 596 104 700
Tvättstugor 3 st 1 500 734 766 1 500
Stambyte 9 000 8 700 300 9 000
Inköp maskiner/cyklar 1 000 1 625 -625 1 500
Socialt projekt 800 149 651 149
Tillbyggnad LSS-boende (utanför budget) 6 963 -6 963 600

Summa 97 200 113 820 -9 657 121 389

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
Vi började året med stor risk att inte uppfylla budgeterat resultat på grund av många uppsagda lokalavtal. Vi hade dock hela tiden för avsikt 

att klara budgeterat resultat. Genom löpande resultatgranskning och omfördelning i budget har vi hela tiden haft god kontroll över läget. 
Vad gäller Covid-19 kan vi inte se några direkta negativa konsekvenser på resultatet. Med facit i hand kan vi se att vi med god marginal 
klarat budgeterat resultat vilket vi gör tack vare sänkta kostnader. Vi har lägre personalkostnader till följd av uppskjutna löneavtal, statlig 
ersättning för arbetsgivaravgifter samt lägre kostnad för övriga, ej lönerelaterade, personalkostnader på grund av inställda aktiviteter. 
Våra övriga kostnader är också lägre än budgeterat vilket till viss del också kan förklaras av pandemin. Ytterligare lägre utfall jämfört med 
budget ser vi på räntekostnaderna vilket beror på uppskjutna investeringar och därmed lägre lån än budgeterat.   
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Det är med glädje vi äntligen har kunnat dra igång det stora projektet på Möllebacken och vi har i februari 2021 inflytt i sju nya lägenheter, 
ombyggda från lokaler. EPC-projektet går in i sitt slutskede men har blivit fördröjt pga pandemin vilken gör att vissa åtgärder skjutits på 
framtiden. Projektet beräknas att avslutas helt 2021.  

 
 
7. Verksamhetsmått   
Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

Balansomslutning ttk 1 057 1 155 1 266 1 471 1 489
Soliditet % 18 19 19 18 21
Avkastning TK % 4 4 4 3 4
Avkastning EK % 16 14 14 13 12
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8. Uppföljning av intern kontroll   
Under 2020 har kontrollarbetet fokuserats på, bland andra, följande områden och processbeskrivningar för respektive område har gjorts och 
rutiner har gåtts igenom. Här redovisas en sammanfattning av genomförda rutin och processbeskrivningar: 

Arkiv- och diarierutiner 

o Genomgång av befintliga rutiner för arkivering och diarieföring har genomförts 
o Digitalt system är inköpt för att säkerställa att upprättad dokumenthanteringsplan följs. Diarieföring ska ske digitalt i detta system. 

Implementering av systemet är genomförd. 
o Utvärdering och utveckling av rutiner och system sker under 2021. 

System för kundundersökning 

o För att säkerställa att vi tar tillvara resultatet i vår kundundersökning har verktyget och dess rapporter analyserats. Detta har 
resulterat i att övergång ska ske till nytt system 2021. Nytt system möjliggör bättre rapporter mm. 

o Under 2022 kommer rutiner upprättas för hur vi ska arbeta med resultatet i systemet. Utvärdering sker under 2022. 

Systemgenomgång lokaler 

o Genomgång av samtliga fastigheters lokaler och förråd är gjorda. Alla lokaler och förråd är nu upplagda i systemet (vi har hittat 
ca 100 objekt som ej fanns i systemet). 

o Prissättning av objekten pågår samt ska en plan tas fram för att hyra ut objekten. 
o Klart hösten 2021 

Leverantörskontroll 

o Säkerställa att vi endast använder godkända leverantörer med F-skattsedel 
o Anslutit oss till Inyett som gör säkerhetskontroller på alla leverantörer som vi anlitar. 

 

Befogenheter 

o Attest- och delegationsordningen ses över kontinuerligt. I vårt system läggs beloppsgränser samt vilka befogenheter respektive 
medarbetare har in för att säkerställa att den efterlevs. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

o Årliga skyddsronder har genomförts med skyddsombud och därvid bekräftat bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och gjorda 
anmärkningar har åtgärdats.  

o Uppföljning sker löpande i verksamheten, vid alla arbetsplatsträffar för ev. beslut och åtgärder. 

 

Miljöpolicy och uppföljning av miljödiplomering 

o Miljö- och hållbarhetspolicy och miljödiplomeringen (Svensk miljöbas) är en integrerad del av bolagets verksamhet. Vårt 
miljöarbete kvalitetssäkras genom en årlig oberoende granskning för att säkerställa att vi uppfyller kraven för att få behålla vår 
miljödiplomering. 

o Miljödiplomeringen har genomgått revision och godkänts i september 2020. 

Policy övriga fordon 

o Upprättande av policy för övriga fordon (fanns ej tidigare) 

Telefonrutiner 

o Uppföljning nuvarande telefonrutin. Utvärdering samt översyn av telefonrutinen pågår. 
o Nu rutin är framtagen och kommer att implementeras under februari 2021 
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RESULTATRAPPORT KREATIVUM I BLEKINGE AB ÅR 2020 
Period: Jan-dec 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB  

Bolagsordförande: Per-Ola Mattson  

VD: Mathias Roos 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Besöksmål turism/allmänhet 

 Konferenser och gruppbokningar 

 Fortbildningar skolpersonal 

 Bokade skolbesök 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
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. 
 
2020 kan delas 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 nästan 
100 %. Under perioden mars-december 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 
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. 

 
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. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Öka intresset och kunskaperna 
inom teknik, naturvetenskap, 
entreprenörskap och hållbar 
utveckling hos barn, unga och 
allmänhet. 

Antalet bokade skolbesök, antal 
lärarfortbildningsdagar samt antalet 
besökare totalt.  

60000 10779 Ej uppfyllt  

 
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 
rekryteringsbehov. 

Antal genomförda aktiviteter med inriktning 
kompetensförsörjning. 

3 
heldagsevenemang 

1 
heldagsevenemang 

Ej uppfyllt  
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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 

Två evenemang Helt 

Bidra genom att erbjuda såväl 
enskilda evenemang och aktiviteter 
som ett brett basutbud. 

   Helt 

 

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 
Relevant och kärnfull förnyelse av 
bolagets basutbud. 

Antal nya skolprogram samt utställningar. Ett nytt 
skolprogram och en 
ny utställning. 

Ett nytt 
skolprogram och en 
ny utställning. 

Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Året började med framgångar där bolagets strategiska förändring i att stärka de kommersiella delarna av verksamheten bar frukt enligt 
plan. Under de första två månaderna hade Kreativum fler allmänbesökare än på flera år och sportlovsveckorna var troligen de mest 
välbesökta någonsin och med säkerhet de mest välbesökta för de senaste tre åren. Genomförda konferens- och gruppbokningar var i fas 
med målsättningar och bokningsläget för första halvåret var långt över tidigare års bokningar. Totalt hade Kreativum genomförda eller 
bekräftade bokningar för ca 1800 konferensgäster för första halvåret 2020 (totalt 1133 konferensgäster under helåret 2019). Den globala 
pandemin slog undan fötterna för hela verksamheten, ett slag som skulle visa sig vara hela verksamhetsåret. I mars stängde Kreativum 
dörrarna för allmänheten, samtidigt som så gott som alla konferensbokningar och skolbesök avbokats. Kreativums personal hyrdes till 
stora delar ut under perioden mars-augusti som vikarier till verksamheter inom Karlshamns kommun där det fanns behov på grund av 
läget med pandemin. Under hösten 2020 påbörjades genomförandet av några av de akuta ersättningsinvesteringarna i verksamheten. 
Projekten dras med en försening på 6-9 månader på grund av pandemin. En del av strategin har även varit att anpassa organisationen 
enligt de strategiska och ekonomiska förutsättningarna som råder, även efter pandemin. Bolaget har minskat antalet fasta anställningar 
med motsvarande fem heltidstjänster under 2020. Bolagets uppdrag som science center som ska finnas till för alla, gör det utmanande att 
finansiera all verksamhet med egna intäkter. Bland annat viss pedagogisk verksamhet behöver finansieras genom offentliga medel, då 
den riktar sig till organisationer och grupper som inte har möjlighet att betala för verksamheten själva. I snitt bland alla Sveriges 19 
science centers finansieras ungefär hälften av verksamheten av egna intäkter och hälften av olika typer av grundfinansieringskällor som 
exempelvis driftsbidrag från ägare. Under 2020 tog Karlshamns kommun ett beslut om att årligen finansiera Kreativum med fem miljoner 
kronor. Det motsvarar ungefär en tredjedel av Kreativums verksamhet. 
 
Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är fortsatt ovissa på grund av covid-19-pandemin. Restriktioner och rekommendationer gör att 
Kreativums ordinarie affärsmodell inte kan genomföras normalt åtminstone i början av året. De anpassningar som gjorts kan inte väga 
upp för de intäktsbortfall pandemin för med sig. Fokus under året ligger på att så kraftfullt som möjligt hantera kostnader, främst posterna 
för fastighet och personal är de som fortsatt ses över. Utmaningarna i att bedriva verksamheten under 2020 kommer troligen även att 
påverka Kreativums statsbidrag från Skolverket negativt 2021, ett bidrag som baserats på tidigare års verksamhet. I den takt som 
verksamheter likt Kreativum åter igen kan ta emot besökare, kommer bolaget fortsätta att genomföra sin strategiska utvecklingsplan. I 
grunden handlar det om att stärka de kommersiellt gångbara delarna av verksamheten (allmänbesökare och turism, konferensbokningar, 
café samt butik) samt erbjuda en skolverksamhet (elevbesök samt fortbildningar) av fortsatt högsta kvalitet, men med ekonomiskt hållbar 
verksamhetsmodell där bland annat samverkansprojekt med externa finansiärer är särskilt viktiga då skolors och kommuners 
betalningsförmåga spås vara fortsatt ansträngd. 
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Strategiskt tyngdpunkt på kommersiellt gångbara verksamhetsområden gav resultat innan corona. 
 
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 % i antalet bokade gäster i jämförelse med 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. 

Enhet (tkr) Årsbudget 2020 Periodens utfall 
jan-dec 2020

Periodens utfall 
jan-dec 2019

Avvikelse utfall 
jmf med fg år

Avvikelse Utfall - 
budget

Fg prognos 
(augusti)

Rörelsens intäkter 8 497 12 180 6 361 5 819 3 683 8 039
Rörelsens kostnader -12 157 -14 708 -17 413 2 705 -2 551 -11 434
Av- och nedskrivningar -395 -362 -113 -249 33 -370
Rörelseresultat -4 055 -2 890 -11 165 8 275 1 165 -3 765

Finansiellt netto -29 -18 -47 29 11 -29
Resultat efter finansiella poster -4 084 -2 908 -11 212 8 304 1 176 -3 794
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget 
2020

Periodens utfall jan-
dec 2020

Budgetavvikel
se helår

Fg prognos 
(augusti)

0
Investeringar > 7 mkr 0

0
Investeringar < 7 mkr
Ersättningsinvestering kök 350 345 5 350
Ersättningsinvestering belysning 1 200 54 1 146 15
Ersättningsinvestering digital vetenskapsbiograf4 000 18 3 982 35
Ersättningsinvestering konferensteknik 450 5 445 450
Spelutställning  26 26 0 26
Astronomiavdelning  73 73 0 73
Skog & Miljö  204 55 149 354
Larry 64 64 0 64
Basutställning teknik & naturvetenskap 350 81 269 350
Summa 6 717 721 5 996 1 717  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
När vi stänger böckerna för 2020 så visar bolaget ett negativt resultat innan koncernbidrag på 2,9 mkr, cirka 900 Tkr bättre än senaste 
prognosen (3,8 Mkr), främst tack vare något större behov av inhyrd personal hos Karlshamns kommun samt att omställningsstöd för 
perioden maj – juli beviljats under hösten med cirka 370 tkr. Kostnader på har minskats enligt plan, bland annat har verksamheten dragit 
ner med motsvarande fem heltidstjänster under 2020, alla tillsvidareanställningar. 
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7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
Verksamhetsmått 2016 2017 2018 2019 2020

Antal besökare 
totalt 48964 53985 10779  

  
8. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2020-01-01--2020-12-31 
Under året har bolaget antagit en intern kontrollplan. Den utgår från fyra områden, 1. En robust organisation, 2. Riskanalyser som riktar 
arbetet, 3. Planerade åtgärder och kontroller samt 4. Uppföljning. 
 
Inom dessa områden har följande åtgärder genomförts under 2020. 
 

1. En robust organisation 
a. Framtagande och beslut om intern kontrollplan 
b. Framtagande av verksamhetsplan för 2021 
c. Beslut om arbetsordning för styrelse och organisation 
d. Slutförande av övergång till modernt bokförings- och ekonomihanteringssystem, inklusive sakgranskning och attestflöden 

enligt arbetsordning. 
e. Internutvärdering av styrelsens samt VD:ns arbete 

2. Riskanalyser som riktar arbetet 
a. Prognosarbeten enligt olika scenarion kopplat till covid-19 
b. Riskanalyser gällande personals och besökares säkerhet 

3. Planera åtgärder och kontroller 
a. Systematiskt planeringsarbete för alla verksamhetsdelar för att nå mål effektivare. 

4. Uppföljning 
a. Uppföljningsplan 2021 
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Förord 
Syftet med den personalekonomiska redovisningen är att klä personalstatistiken i 
ekonomiska begrepp, för att få en samsyn i organisationen kring rådande läge. Utifrån den 
samsynen använder vi redovisningen som ett underlag för dialog om hur vi ska strukturera 
arbetet på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. 

Förhoppningen är att denna redovisning ska bidra till att vi som arbetsgivare organiserar 
arbetet så att medborgarna kan få den bästa servicen med den högsta kvalitén.  

Underlagen till redovisningen är hämtade ur personalsystemet Heroma. 

 

Marie Björnsson 
HR-chef 
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Personalekonomisk redovisning  
 
Personalpolitik 
Karlshamns kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare. På uppdrag av kommunledningen har man 
tagit fram en kompetensförsörjningsplan för Karlshamns kommun som arbetsgivare. Detta 
mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier i den 
offentliga sektorn.  

Inom personalpolitiken finns policydokument, riktlinjer och rutiner som syftar till att 
Karlshamns kommun ska stå för en god personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare.  

För ett antal år sedan kunde offentliga arbetsgivare till stor del planera sin 
kompetensförsörjning utifrån pensionsavgångar vid 65 års ålder. Det läget har förändrats 
dramatiskt, dels eftersom pensionsåldern varierar och dels på grund av en ökad 
personalomsättning, oavsett ålder, inom de flesta yrkesgrupper och i störst utsträckning inom 
de svårrekryterade. Behovet av nyrekryteringar kommer därför att vara svårt att förutse och 
betydligt större än antalet pensionsavgångar. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare, och utifrån de faktorer man anser avgörande för att 
man ska trivas på en arbetsplats, har Karlshamns kommun valt att arbeta med följande 
strategiska utvecklingsområden: 

 Ledarskap 
 Arbetsmiljö 
 Anställningsvillkor  
 Arbetsinnehåll 
 

Utvecklingsområdena syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

 

Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro fortsatt tydlig och två viktiga 
insatser för att lyckas med detta är dels att de timavlönade anställningarna minimeras både i 
antal utförda timmar och i antal personer samt att chefer stannar kvar i sin chefsbefattning 
inom kommunen i minst 4 år. 

Att minska antalet timavlönade är en långsiktigt viktig insats som över tid även kommer att 
bidra till att sjukfrånvaron minskar. En viktig del för att kunna bibehålla låga sjuktal och en 
bra arbetsmiljö är att hålla antalet timavlönade personer i verksamheten så lågt som möjligt. 
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Personalnyckeltal 
Vid mättillfället 2020-11-01 var antal månadsanställda 3 038 personer, vilket är en minskning 
med 64 personer jämfört med föregående år. Minskningen av månadsanställda beror på 
delvis på de besparingar kommunen stod inför 2020. 
 
Av tabellen framgår antal månadsanställda: 

  Kvinnor Män Totalt Differens 
2019/2020 

Procentuell fördelning kvinnor/män 81% 19% 100%   
Antal månadsanställda 2 455 583 3 038 -64 

 varav tillsvidareanställda 2 229 490 2 719 -48 
 varav visstidsanställda 226 93 319 -16 

Antal årsarbeten, summerad ssg 2 300 562 2 862 -54 
Antal heltidstjänster 1 800 536 2 336 +40 
Genomsnittlig ssg 93,6% 96,4% 94,2% +0,2% 
Medellön/månad i kr/heltid 29 996 kr 30 864 kr 30 169 kr +264 kr 
Medelålder  44,9 år 43,7 år 44,6 år - 0,4 år 

 
 
Under året som gått (2020) har följande timmar utförts: 
 

Månadsavlönade  2020 2019 
Timtid 264 042 209 327 
Fyllnadstid 27 727 30 950 
Övertid 20 657 21 693 
Totalt antal utförda timmar 4 460 828 4 624 769 

 
 
Anställda per förvaltning 
Utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är de 
förvaltningar som påverkats mest av effektiviseringarna. Merparten av de neddragningar som 
gjorts berör medarbetare med visstidsanställning.  
 
Inom omsorgsförvaltningen har man genomfört omorganisationer som innebar en minskning 
av antalet mindre boenden för att istället satsa på ett av de större boendena, vilket man såg 
gav flera positiva effekter.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framför allt minskat antalet visstidsanställda, samt lagt 
ner Sternölaboratoriet vilket påverkat antalet anställda inom denna förvaltning. 
Inom utbildningsförvaltningen har man av effektiviseringsskäl minskat antalet anställda, 
samtidigt som det varit betydande ökningar av elever (framför allt inom grundskola och 
gymnasiet). Likaså har man arbetat aktivt med att söka de externa finansiella bidrag som 
finns, för att kunnat bibehålla personalstyrkan i den mån det varit möjligt. 
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Att det förekommer en  stor del visstidsanställningar inom utbildningsförvaltningen förklaras 
med Skollagens bestämmelser om att endast behörig personal, (dvs legitimerade lärare och 
förskollärare), kan få tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal 
inom dessa yrken varför obehörig personal anställs på visstidsanställningar. 
 

 Förvaltning Tillsvidare-
anställda           

Visstids-
anställda 

Totalt antal 
månads- 
anställda 

Differens 
2019/2020 

Omsorgsförvaltningen 738 60 798 -27 
Arbete och Välfärd 451 24 475  +2 
Utbildningsförvaltningen    1 058 214 1 272 -21 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 375 18 393 -17 
Kommunledningsförvaltningen 97 3 100 -1 
TOTALT  2719  319  3 038  -64 

 
Arbetstidsmått 

Heltidsmått/vecka (h) Antal 
tillsvidareanställda Verksamhet/befattning 

40 1332 Administration, förskollärare, mm 
37,67 7 Sjuksköterskor (natt) 
38,83 10 Badvakter mm 
39,25 10 Tvättbiträde 
38,25 86 Sjuksköterska, kock, vaktmästare 

37 678 Undersköterskor, vårdbiträde 
36,33 181 Nattjänst (övr) 

45,5 / 1360* 423 Lärare 
*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar 
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Personalförsörjning och kompetensutveckling 
På uppdrag från kommunledningsgruppen har en kompetensförsörjningsplan för Karlshamns 
kommun som arbetsgivare tagits fram. Detta mot bakgrund av det allt svårare 
rekryteringsläget inom många yrkeskategorier som det råder generell brist på inom den 
offentliga sektorn. Demografin i Karlshamns kommun visar att andelen äldre och barn ökar 
vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Behovet av kompetenta medarbetare 
är alltså stort. 
Det finns ett flertal undersökningar, bl.a. ISM, Kairos Future, YPAI, som visar att faktorer som 
bra chef, trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och möjlighet till återhämtning 
är några av de viktigaste kraven för att man som medarbetare ska trivas och vilja stanna och 
utvecklas på sin arbetsplats. Liknande undersökning har gjort i Karlshamns kommun, och 
resultatet av denna visade på samma faktorer. 
 
Utbildningsnivå 
I Karlshamns kommun är andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning 48%. Över tid 
har denna siffra haft en svag men stadig uppgång sen 2009. De senaste tre åren kan man se 
en utplaning då vi legat på samma nivå. (Kolada) 

 
Jämför man med våra grannkommuner i Blekinge län ser andel medarbetare med 
eftergymnasial utbildning ungefär likadan ut. 
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Personalrörlighet 
Personalrörligt är ett brett begrepp som innefattar dels personalomsättning, dvs hur många 
medarbetare som börjar och slutar i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda, och 
dels hur rörligheten inom organisationen ser ut med bl.a. omorganisation, frivilligt byte av 
arbetsplats inom organisationen etc.  
 
I Karlshamns kommun finns en viss trend att det är fler avgångna än nyanställda 
tillsvidareanställningar.  
(statistik för 2020 saknas) 
 
Personalrörlighet 2019 2018 2017 
Nya tillsvidareanställda under året (%) 8 11 11 
Avgångna tillsvidareanställda under året (%) 12 9 12 

 
 

 
Nya tillsvidareanställda i Karlshamns kommun jämfört med övriga kommuner %. (2019) 
Källa: Kolada 
 

 
Avgågna tillsvidareanställda i Karlshamns kommun jämfört med övriga kommuner %. (2019) 
Källa: Kolada 
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Andelen chefer som stannat kvar i sin befattning i 4 år eller mer är 43% för 2020. Tittar man 
istället på hur många som varit chef för samma personalgrupp minskar denna siffra till 17%.  
 

Förvaltning Antal 
chefer 

Chef minst 
4 år 

2020                     
i %  

Omsorgsförvaltningen 30 11 37% 
 

Arbete och Välfärd 22 6 27%  
Utbildningsförvaltningen    36 15 42%  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ 
Kommunledningsförvaltningen 30 19 63% 

 
TOTALT 118 51 43%  

 
 
Könsfördelning 

Män Kvinnor Totalt 
583 2455 3 038 
19% 81% 100% 

 
 

Åldersfördelning 

(Kolada 2019) 

Åldersfördelningen för kommunens medarbetare är att gruppen - 34 år står för ca 25%, 35-
54 år står för ca 50% och 55år och uppåt ca 25%. Det är positivt att vi har en jämn fördelning 
och att vi de senaste 10 åren har ökat den yngre gruppen så den är lika stor som gruppen 55 
år och uppåt.  

Gruppen -34 år 
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Gruppen 35-54 år 

 
Gruppen 55- år 
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Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 
Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som 
innebär en påtagligt större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning samt gör så att 
jämställdheten ökar. 
Skola, vård och omsorg står inför stora rekryteringsutmaningar de närmaste åren. Dels för att 
ersätta de som går i pension och dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar. 
 
Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter 
organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön. 
 
Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 
undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och stödbiträde. 
Det allra tydligaste exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbetet 
på natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 
procent. 

Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader 
 

    Sysselsättningsgrad 2020 

  0-69% 70-99% 100% 
Män 8 37 440 
Kvinnor 81 438 1659 
Totalt 89 475 2099 

År   Fördelning i %  

2020 3,5% 17,8% 78,8% 
2019 4,5% 19% 76,5% 
2018 4,5% 21% 74,5% 
2017 5,8% 21,5% 73% 
2016 6% 23% 71% 

 
Vi konstaterar en positiv trend och att arbetet med att höja sysselsättningsgrader och utöka 
antalet heltidsarbetande går åt rätt håll. 
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Timavlönade 
I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att 
minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga 
semestervikarier anställs som månadsavlönade.  
 
Att bemanna utifrån att vi vet att en viss andel personal är frånvarande för olika orsaker som 
ex VAB, semester och sjukfrånvaro ger vinster genom ökad kontinuitet i verksamheten som i 
sin tur ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.  
 
Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2016 – 2020. 

Förvaltning  2020 2019 2018 2017 2016 
Omsorgsförvaltningen 86 412 55 008 45 806 163 901 188 669 
Arbete och Välfärd 117 243 89 940 86 305   

Utbildningsförvaltningen  38 078 47 841 59 489 68 755 113 627 
Samhällsbyggnadsförvaltingen  19 312 15 953 20 430 22 325 29 336 
Kommunledningsförvaltningen  2 985 583 1 151 318 1 706 
TOTALT 264 402 209 325 213 180 255 299 333 338 

 
Som framgår av tabellen ovan har antalet timmar som görs av timavlönade ökat med ca 
54 000 timmar mellan 2019-2020. Detta beror på stor del på att vi från och med början av 
2019 anställer BEA (bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) som 
timavlönade. Av ökningen mellan 2019 och 2020  står förändringen av BEA anställningar för 
49 000 timmar och endast 5000 timmar utgörs av timavlönade anställningar. Denna ökning 
är helt rimligt med tanke på att sjukfrånvaro och annan frånvaro kopplat till Covid-19 hos vår 
ordinarie personal och en hög belastning framför allt i vården har gjort att behovet av vikarier 
och timavlönade ökat. 
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Semester – semesterlöneskuld 
Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning.  
Enligt bestämmelserna i AB (allmänna bestämmelser) grundas antalet semesterdagar på 
ålder enligt nedan: 
 
Åldersgrupp Semesterdagar 
Upp till det år man fyller 39 år 25 dagar 
Från och med det år man fyller 40 år 31 dagar 
Från och med det år man fyller 50 år 32 dagar 

 
Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en 
möjlighet att ansöka om att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare 
som är 39 år eller yngre får 4 dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar 
extra ledighet.  
 

År Totalt uttag av semesterdagar 
Därav var följande dagar 

omvandlade från 
semesterdagstillägg 

2020 63 437 dagar 985 dagar 
2019 67 632 dagar 1 361 dagar 
2018 71 643 dagar 1 293 dagar 
2017 69 351 dagar 896 dagar 
2016 69 767 dagar 706 dagar 

 
2020 var det totalt  205 medarbetare som omvandlade semesterdagstillägget till 
semesterdagar, vilket är en minskning med nästan 80 personer jämfört med 2019. 
En trolig förklaring till denna minskning är att det var fler medarbetare än vanligt som inte 
tagit ut sina ordinarie semesterdagar, och därmed inte hade möjlighet att växla in sin 
semesterersättning mot ytterligare extra lediga dagar. Anledningen till att all semester inte 
togs ut berodde på olika anledningar kopplat till Coronapandemin. Delvis har semesterplaner 
förändras pga inställda resor etc.  varpå medarbetare valt att inte ta ut sin semester i den 
utsträckning som planerat, och till viss del beror det på att semester pga sjukdom 
omvandlats till sjukfrånvaro, och medarbetare har därmed sparat på sig semesterdagar som 
man inte haft möjlighet att ta ut under året. 
 
Som medarbetare finns möjlighet att spara semesterdagar som inte tagits ut under året och 
som överstiger 20. Till och med 2017-12-31 fick antalet sparade dagar inte överstiga 40. 
Från och med 2018-01-01 får det sammanlagda antalet sparade dagar inte överstiga 30. 
Detta gäller ej medarbetare med ferie- och uppehållstjänst.  
 
Det totala antalet sparade semesterdagar, som betraktas som en skuld till personalen, har 
minskat stadigt över tid, vilket är positivt.  
Vid ingången av 2020, var den totala skulden 26 152 dagar, vilket var en minskning med ca 
4000 dagar jämfört med ett år tidigare.  Vid ingången av 2021 ser vi en fortsatt minskning 
med ca 4000 dagar då den totala semesterskulden uppgår till 21 748 dagar. 
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Sjukfrånvaro 
Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det 
övergripande planet handlar det om ledarskap, skapa kontinuitet och hur arbetet är 
organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ för individ. I 
Karlshamns kommun arbetar vi kontinuerligt med insatser på både individ-, grupp- och 
organisationsnivå, samt med reaktiva förebyggande och främjande insatser. 
 
Mellan 2010-2017 hade Karlshamns kommun en trend med ökad sjukfrånvaro, framför allt 
inom omsorgsförvaltningen. Från september 2017 bröts denna trend och sjukskrivningarna 
gick successivt neråt. 
 
2020 ser vi att sjukfrånvaron ökat kraftigt. Detta till följd av Coronapandemin (Covid 19) som 
bröt ut i Sverige i början av 2020, och eskalerade under årets gång.  
Framför allt ser vi en ökning av korttidsfrånvaron, vilket troligtvis beror både på sjukdom och 
på de rekommendationerna folkhälsomyndigheten varit tydliga med, att stanna hemma vid 
minsta förkylningssymptom. 
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Genomsnittlig sjukfrånvaro 
Dagar/anställd 2020 2019 2018 

Korttidsfrånvaro, dag 1-14 10 6,8 7,3 

Långtidsfrånvaro, dag 15- 15,9 15,8 17,4 

Totalt 25,9 22,6 24,6 
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Sjukkostnader  
I takt med ökad sjukfrånvaro ökar även sjukkostnaderna. Tabellen nedan visar 
sjukkostnaderna för arbetsgivaren de första 14 dagarna.  
Det är framför allt korttidsfrånvaron som ökat kraftigt från 2019 till 2020.  
 
Den totala sjuklönekostnaden för 2020 uppgick till ca 25,2 miljoner. På grund av 
coronaviruset fattade riksdag och regering beslut om tillfälliga regler. Dessa innebar att 
arbetsgivaren fick ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen från april och framåt. Beräkningen ser olika ut mellan perioden april 
Nedan visar den totala sjuklönekostnaden kommunen haft, oaktat ersättning från regeringen. 
– juli 2020, och perioden augusti 2020 till februari 2021. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt 
olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Den totala 
ersättningen för Karlshamns kommun 2020 är ca 20 miljoner kronor. 
 
 

Sjuklön dag 2-14 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Omsorgsförvaltningen 9 314 7 147 7 873 

9 990 9 335 8 297 7 636 6 894 
Arbete och Välfärd 3 946 2 798 2 945 

Utbildningsförvaltningen 8 508 5 551 6 023 5 182 4 791 3 967 3 692 3 552 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 754 1 882 2 187 1 681 1 810 1 655 1 573 1 651 

Kommunledningsförvaltningen 610 351 452 362 528 384 225 221 
Övriga (valnämnd, överförm, 
festival) 12 13 9 13 16 12 2 2 

Finansförvaltning 39 -526 -330 236 457 -69 175 -213 

Summa sjuklön exkl. PO 25 184 17 216 19 489 17 228 16 480 14 315 13 128 12 320 

Förändring från föreg. år i % 46,3% -10,1% 13,1% 4,5% 15,1% 9% 6,6% 8,7% 
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Karlshamns resultat 2020 för Agenda 2030 
Inledning 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala målen 
för hållbar utveckling. 
Många kommuner och regioner funderar idag på hur Agenda 2030 kan integreras i 
styrningen. Lokala och regionala aktörer har en nyckelroll där kommuner och regioner 
har ett samordningsansvar. Målen är globala men lösningarna behöver vara lokala. 
 

 
 
RKA (Rådet för utvecklingen av Kommunala analyser) har tagit fram ett urval av 
nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En sammanställning 
av Karlshamns resultat redovisas nedan. 
 
Färgmarkeringarna har följande betydelse: 

De 25 procent kommuner med bäst resultat 
De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 
De 25 procent kommuner med minst fördelaktigt resultat 
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OBS att resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. En del av 
måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är redovisade eller inte är klara 
för 2020. Det är det senaste resultatet som används i årets redovisning. 

Mål 1 Ingen fattigdom 2017 2018 2019 2020 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 9,2 8,7   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,9 0,9 1,0  

 
 

Mål 2 Ingen hunger 2017 2018 2019 2020 

Invånare med fetma, andel (%) 
  16  16 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 
 4 5 5  

 
 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 2017 2018 2019 2020 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel 
(%)  70  70 

Medellivslängd kvinnor, år 
 83,8 83,3 83,5  

Medellivslängd män, år 
 78,9 79,4 79,8  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 50,9 52,6   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,  
antal/100 000 inv 2 686 2 602 2 514  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 
 329,6 291,8 291,7  

 
 

Mål 4 God utbildning för alla 2017 2018 2019 2020 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 
 89 89 90  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 72,2 75,2 77,7 79,1 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)  85,1   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 77,2 75,5 75,5 76,2 

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

71,4 82,4   

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 36,0 36,6 36,9  
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Mål 5 Jämställdhet 2017 2018 2019 2020 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, 
andel (%) 60 61 63  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel 
av antal dagar (%) 26,6 27,7 27,6 29,5 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut 
av män, andel av antal dagar (%) 35,3 35,4 35,2 36,6 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 77,5 78,2 77,7  

 
 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 2017 2018 2019 2020 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 
  50,0 50,0  

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 
 66,7 66,7 66,7 66,7 

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 
 54,5 54,5 54,5 54,5 

Grundvattenförekomster med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%) 70,0 70,0 70,0 70,0 

 
 

Mål 7 hållbar energi för alla 2017 2018 2019 2020 

Elavbrott,  genomsnittlig avbrottstid per kund 
(SAIDI), minuter/kund 72 52 73  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor 
inom det geografiska området, andel (%)  99,2   

Slutanvändning av energi totalt inom det 
geografiska området, MWh/inv 122 129   

 
 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 

2017 2018 2019 2020 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 
 361 149 405 660   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 6,0 5,9   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, mars månad, 
andel (%) av bef. (-2020) 5,0 5,1 5,1 5,6 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
 79,1 79,2 78,8  
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Mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur 

2017 2018 2019 2020 

Tillgång till bredband, minst 100 Mbit/s, andel (%) 
 78,5 72,3 78,8  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
     

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 
 73,9 76,4   

 
 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 2017 2018 2019 2020 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (%)   27   27 
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, 
andel (%) 39,9 42,5     
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - 
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%)       81 

 
 

Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen 

2017 2018 2019 2020 

Demografisk försörjningskvot 
 0,86 0,86 0,87  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, 
andel (%) 17,8 17,2 17,4  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 30,9 33,9   
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 996 110 1 094 950   
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
kg/inv 4,22 8,96   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), 
kg 

135 
820 

289 
610   

 
 

Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion  2017 2018 2019 2020 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 
 555 520 568  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 

53 48 48  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%)  33 34  
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Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringarna  2017 2018 2019 2020 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 3,85 4,50   

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv 124 042 145 631   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
 53,0 53,4 54,6 53,0 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) 14,2 14,8 14,6  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 
 693,7 688,3 676,1  

 
 

Mål 14 Hav och marina resurser 2017 2018 2019 2020 

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner 
     

 
 

Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald  2017 2018 2019 2020 

Skyddad natur totalt, andel (%) 
 6,1 6,1 6,1  

 
 

Mål 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen   2017 2018 2019 2020 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut 
ensam, andel (%)  30  30 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 
 842 820 745  

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 76 82 82 82 

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av 
skatter och statsbidrag   -0,9  

 
 

Mål 17 Genomförande och 
globalt partnerskap 

2017 2018 2019 2020 

Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner 
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Inledning 
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och 
i dagsläget omfattar ca 260 kommuner. Förutom att årligen ta fram och jämföra resultat 
med andra kommuner och att utveckla kvaliteten på tjänsterna är KKiK också en arena 
för att utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 
Det grundläggande syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialog med medborgarna. Det finns 
således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som 
återspeglas i områdena och i de underliggande nyckeltalen. 
Följande vägledande principer definierar KKiK:  

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och 
medborgardialog i fokus  

 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna  

 Nyckeltalens antal ska vara begränsat  

 Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som 
utvecklingen av lokalsamhället  

 Nyckeltalen ska vara jämförbara  

 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst 
inte användas.  

KKiK är indelat i tre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och 
miljö.  
KKiK ger en bra utgångspunkt för att visa vilka utmaningar kommunen står inför och vad 
vi behöver arbeta vidare med. I KKiK kan vi dels följa kommunens resultat över tid och 
dels jämföra oss med landets andra kommuner. För att fördjupa analysen används 
Kolada (www.kolada.se). Där kan vi se skillnader mellan kön, jämföra kommunen med 
liknande kommuner och mycket mer.  
OBS att resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. En del av 
måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är redovisade eller inte är klara 
för 2020. Det är det senaste resultatet som används i årets redovisning. 
I diagrammen redovisas Karlshamns resultat med en blå pil i förhållande till alla 
redovisade kommuners resultat. 
Färgmarkeringarna både i tabeller och diagram har följande betydelse: 

De 25 procent kommuner med bäst resultat 
De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 
De 25 procent kommuner med minst fördelaktigt resultat 
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Barn och unga 2017 2018 2019 2020 

Personaltäthet, Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, lägeskommun, antal 5,1 5,1 4,9  

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 140 260 148 297 150 581  

Elever i årskurs 3 som deltagit alla delprov, som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala 
skolor andel % 

67 66 75 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i 
matematik, andel % 87,4 % 91 % 91,6 92,9 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel % 67,9 % 71,8 % 75,0 76,3 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel % 72,2 75,2 77,7 79,1 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola 
som helhet, positiva svar, andel % -- 72,8   

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott 
och hälsa, kommunala skolor, andel % 86,0 88,2 86,2 88,7 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 101 247 109 052 106 703  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel % 74,2 72,2 74,1 74,1 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 77,2 75,5 75,5 76,2 

Gymnasielever med ogiltig frånvaro, kommunala 
skolor, andel % (mäts per läsår) 6,1 5,5 6,4  

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 347 142 925 135 013  

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 109,4 100,0 88,9  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-
20 år 33 31 31  

Elevplatser i musik- eller kulturskola, 6-15 år, 
andel %  12 12  

 

Kommentarer på riksnivå (SKR och RKA). 
Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de 
senaste tjugo åren har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 
2018 var det 5,1 barn per årsarbetare.  
Behörigheten till gymnasiet förbättras för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan 
pojkars och flickors resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst 
i pendlingskommuner nära storstad eller större stad. Detta behöver analyseras vidare 
lokalt. Könsskillnaden är dock mycket mindre än den skillnad som finns mellan elever 
med grundskole- respektive högskoleutbildade föräldrar. Bara hälften av eleverna med 
grundskoleutbildade föräldrar klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är 
ett missförhållande som kräver krafttag.  
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Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns mycket stora variationer 
mellan skolenheter, där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som fått godkänt 
betyg. Här behövs lokal analys.  
Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 
med ca 66 % för pojkar och 75% för flickor. I detta resultat ingår också de elever som 
började gymnasiet på introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever.  
Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga på 
bibliotek har ökat påtagligt senaste året (2019) i landet. 

 
Kommentarer Karlshamn 
Generellt 
Redovisade uppgifter om kostnader i förskola, grundskola och gymnasieskolan avser år 
2019. Det har genomförts effektiviseringar under 2020, och dessa är inte inräknade. När 
det gäller gymnasieskolan har Karlshamns kommun nu generellt sett låga 
programkostnader jämfört med riksprislistan. 

Förskola 
Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och 
jämförbara kommuner. 
Statistik om personaltäthet i förskolan tar inte hänsyn till kompetens/utbildningsnivå. 
Karlshamns kommuns förskolor har en hög andel anställda med förskollärarexamen, 
57% jämfört med 42% i riket i stort (2019). Förskollärare har en högre genomsnittlig 
lönekostnad än personal utan eftergymnasial utbildning. 

Grundskola 
Skolresultaten i Karlshamns kommuns grundskolor har under de senaste tre åren visat 
på en positiv utveckling både vad gäller ökade meritvärden och andelen elever med 
gymnasiebehörighet. Skillnaden i resultat jämfört med riket och jämförbara kommuner 
har minskat. 

Gymnasieskola 
Karlshamns kommun har en högre andel elever på yrkesprogram än i riket, 40% av de 
folkbokförda i Karlshamn väljer ett yrkesprogram jämfört med 33% i riket (2019). 
Yrkesprogram har en högre programkostnad än högskoleförberedande program. 
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Diagram: 
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskola, lägeskommun, antal 

 
 
Kostnad förskola kr/inskrivet barn 

 
 
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

 
 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%), Trend 

 
 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
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Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 

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

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

 
 
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 

 
 
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 
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Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/1000 inv 7-20 år 

 
 
Elevplatser i musik- eller kulturskola 6-15 år, andel % 
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Stöd och omsorg 2017 2018 2019 2020 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt – förbättrad situation, andel % -- -- -- -- 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel % 

80 78 78 70 

Väntetid i antal dagar från ansökanvid nybesök 
till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 15 11 23 28 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 3 479 4 459 4329  

Väntetid i antal dagar från beslut till första 
erbjudna inflyttningsdatum avseende boende 
enligt LSS § 9.9, medelvärde (egen mätning) 

 68   

Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren 
trivs alltid hemma   -- 73 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – 
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel % 

-- -- -- 81 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB) minus ersättning från FK enligt SFB, kr/inv 8 470 8 448 8 324  

Väntetid  i antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

-- 38 60 57 

Personalkontinuitet, antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

15 15 15 17 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel % av maxpoäng   32 36 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- 
helhetssyn, andel % 87 80 80 80 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 90 92 93 89 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 234 210 252 804 237 814  

 

Kommentarer på riksnivå (SKR och RKA) 
Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de 
senaste fyra åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en 
helhetssyn varierar spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende 
varierar spridningen från 52-100%. I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts 
ner på enhetsnivå, för att spåra trender och utvecklingsområden.  
Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om försörjningsstöd ökat i förhållande till de 
två senaste åren. Så även väntetiden för plats på LSS boende, medan väntetiden för 
plats på särskilt boende för äldre har förbättrats något. Men sammantaget ligger 
väntetiden till särskilt boende på en högre nivå de två senaste åren i förhållande till en 
längre tidigare trend, vilket är alarmerande. Väntetid är för övrigt en mycket viktig 
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trygghetsaspekt generellt sett, men framför allt för utsatta målgrupper. Är väntetiderna 
orimligt långa bör det vara ett prioriterat område att åtgärda.  
Personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av 
hemtjänsten minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är 
positivt. Men spridningen ligger mellan 7-23 personer. I den egna kommunen är det 
även viktigt att analysera ytterfall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra 
kontinuiteten och säkra en trygg och värdig omsorg. 
 

Kommentarer Karlshamn 
Hemtjänst 
Andel personer som en brukare i hemtjänsten möter under 14 dagar ligger på högre 
antal än föregående år. Egna mätningar som utförs på enhets- och verksamhetsnivå 
visar på att kontinuiteten ligger i snitt över året på 15 personer. Arbetet med att hålla en 
god kontinuitet har etablerats väl i hela verksamheten men de fortsatt höga sjuktalen 
försvårar att hålla en god kontinuitet.  
Nationella brukarenkäten visar en försämring av andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst jämfört med föregående år. Pandemin har utmanat 
verksamheten och det har förekommit en hel del ändringar av insatser som en följd av 
mycket höga sjuktal under långa perioder. Resultatet hjälper verksamheten att identifiera 
de områden som behöver få mer fokus för ytterligare förbättring och fortsatt arbete.  

Särskilt boende 
Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum ligger kvar på samma nivå som 
2019. Omsättningen på korttidsverksamheten är hög men tidvis är omsättningen på 
särskilda boenden låg vilket skapar köer. I verksamheten använder man sig mycket av 
Trygg hemgång för att säkerställa trygga hemgångar efter vistelse på sjukhuset vilket 
bidrar till att man kan och vågar stanna hemma längre. I verksamheten arbetas det även 
aktivt med uppsökande verksamhet där man ger förebyggande information för personer 
som fyllt 85 år.   
Verksamhetsområdet har arbetat intensivt med budgetutmaningar och det har påverkat 
resultatet av den nationella brukarundersökningen som ligger lågt inom flera områden 
både i jämförelse med riket och med länet. Inför 2020 valdes fokusområden som syftade 
till att öka inflytande och delaktighet. Pandemins inträde under 2020 ställde helt nya krav 
på verksamheten och flera delar av pågående arbete fick parkeras medan andra 
förutsättningar fick arbetas fram. Sjukfrånvaro har varit en stor utmaning då den i 
perioder varit mycket hög. Undersökningens resultat ska bearbetas och inom 
verksamheten ska nya fokusområden arbetas fram som syftar till att uppnå förbättring 
och högre kvalitet.   

Individ- och familjeomsorg 
Vi kan se en viss ökning av de som bli återaktualiseras inom ett år när det gäller 
försörjningsstöd. Förklaringen till den negativa trenden kopplas till det tuffa läget på 
arbetsmarknaden i Karlshamn där arbetslösheten är hög och många av de som söker 
försörjningsstöd konkurrerar om samma jobb och har svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden med långsiktig stabilitet. 
Väntetiden har ökat något vid nybesök för att få beslut, detta kan härledas till det stora 
antalet hushåll som söker försörjningsstöd som gör att tiden ökar under 2020. 
Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg har tidigare år varit lägre än 
riksgenomsnittet och vissa år betydligt lägre. 
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Bedömningen är att kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorgen under år 
2020 kommer att vara något lägre  än riksgenomsnittet. Kostnaden för placeringar är 
något lägre år 2020 i jämförelse med år 2019. Kostnaden för placeringar överstiger rejält 
budgeten.  

 
LSS 
Väntetiden från beslut till verkställighet avseende LSS-boende håller sig till stor del inom 
gränsen tre månader. Det har under året återskapats en ny gruppbostad inom LSS för 
att undvika vite på grund av icke verkställda beslut. 
Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, servicelägenhet, 
gruppbostäder och daglig verksamhet är bra. Även tidigare mätningar visar på ett bra 
eller mycket bra resultat. Det innebär att personer som bor i dessa boendeformer är 
nöjda med insatserna och att de upplever en trygghet med sin personal och livssituation. 
Den totala kostnaden inom LSS har alltid legat högt i kommunen. Har dock minskat med 
2,5% under 2020.. Ett omfattande arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten när det 
gäller gruppbostäder. På kort och lång sikt sker en omstrukturering som innebär att de 
mindre gruppbostäderna skall avvecklas till förmån för gruppbostäder med fler antal 
lägenheter.  
 
 
Diagram: 
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 
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Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%), Trend 

 
 
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 

 
 
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde, Trend 
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Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 

 
 
Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren trivs alltid hemma 

 
 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel % 

 

344



16 
 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) minus ersättning från FK enligt 
SFB, kr/inv 

 
 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 

 
 
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde, Trend 

 
 
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 
 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%), Trend 

 
 
 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 
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Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80 år+ 
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Samhälle och miljö 2017 2018 2019 2020 

Andel som får svar på e-post inom en dag, % 85 78 83 98 

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

50 60 51 70 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng, % 80 81 90 84 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %   61 70 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studera, andel % 

26 17 24  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 42 45 38  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 dagar), andel % 35 48 35  

Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) – totalt, NKI -- -- --  

Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov 
för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, antal 
dagar 

 35 36  

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 555 520 568  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % 53,0 53,4 54,6 53,0 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 32 33 34  

 

Kommentarer på riksnivå (SKR och RKA) 
Inom området arbetsmarknad och integration finns stora könsskillnader. Vad beror det 
på? Kvinnor klarar SFI bättre än män (51% jämfört med 41%), medan män i högre 
utsträckning kommer ut i arbete från kommunens arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor 
(40% jämfört med 36%). När det gäller de som lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera syns 2019 en klar försämring mot föregående år. Mindre än hälften 
av männen (42%) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28%) arbetar eller studerar efter 
att de lämnat etableringsuppdraget.  
Resultatet som avser handläggningstid för bygglov varierar stort från någon enstaka dag 
till över 120 dagar. Här finns inga geografiska mönster utan orsakerna behöver 
analyseras i respektive kommun.  
Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen 
under året står för bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.  
Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi senaste år sett en förbättring då mängden 
insamlat hushållsavfall minskat. Denna trend har brutits och mängden insamlat avfall har 
återigen ökat vilket är negativt.  
Andelen miljöbilar i den egna organisationen visar på stora skillnader mellan 
kommungrupper. I städerna finns den högsta andelen och på landsbygden den lägsta. 
Detta mönster går igen vid jämförelse med totala mängden bilar i kommunen 
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geografiskt. Andelen miljöbilar sjunker något för varje år, delvis pga förändrade 
miljöbilsdefinitioner.  
Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har 
nu planat ut. Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6% och det 
högsta 83%, vilket troligen speglar skilda ambitionsnivåer. 

 
Kommentarer Karlshamn 
Servicemätningen 
De mått som ingår i det som kallas servicemätningen används främst för att förbättra och 
utveckla kommunens tillgänglighet, service och bemötande via e-post och telefoni.  
Andel som får svar på e-post inom en dag har förbättrats väsentligt (98 % mot tidigare 
83 %) och årets resultat ligger över snittet för andra kommuner, bland de 25 % som visar 
bäst resultat. 
Kommunens resultat avseende ett direkt svar på en enkel fråga per telefon ligger även 
det över genomsnittet och är väsentligt bättre än föregående år (70 % mot 51 %).  
Resultatet för bemötandet vid kontakt med kommunen har försämrats något jämfört med 
föregående år, men ligger fortsatt i nivå med snittet för övriga kommuner. 

Delaktighet 
Delaktighetsindex visar på hur kommunen möjliggör med medborgarna att delta i 
kommunens utveckling och genomförs genom egen undersökning i kommunen. 
Karlshamns resultat ligger över medel för deltagande kommuner.   

Miljö 
Från och med 2019 mäts insamlat hushållsavfall, kg/person. Den sjunkande trenden 
som syntes för Karlshamn 2017 och 2018 har brutits för 2019. 
Andel miljöbilar och andel ekologiska livsmedel visar på ett bra resultat 
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Diagram: 
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 

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

 
 
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 
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Delaktighetsindex, (%) av maxpoäng 

 
 
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 

 
 
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%), Trend 
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Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

 
 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%) 

 
 
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 
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Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

 
 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
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Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits  
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala bolagens verksamhet har 
granskats av lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer. 
 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till 
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning 
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. 
 
Som en övergripande kommentar, som summerar delårsrapport samt helheten för år 
2020, konstaterar vi revisorer att kommunen, givet det svåra läge som kommunen 
befinner sig i, behöver bli bättre på att analysera nettokostnadsökningar. Vi efterlyser 
även en ökad förståelse huruvida underskotten i verksamheten beror på 
volymökning, allmän prisutveckling eller ineffektivitet. Vi ser fortsatt risker i att 
framåtriktad uppföljning inom många områden brister, vilket kan ge negativa 
konsekvenser framöver. 
 
Under året har vi konsekvent arbetat med riskbedömningar för varje nämnd och 
kommunicerat detta med såväl presidier som samtliga ledamöter i nämnderna enligt 
vår processkarta. Metodiken syftar dels till att stärka nämndernas egna 
riskbedömningar dels till att utöka dialogen och riskarbetet med samtliga nämnder 
kring de mest centrala frågeställningarna. Vi revisorer har genom det fördjupade 
arbetet byggt kunskap om vilka områden som kommunen behöver agera inom för att 
förstärka arbetet med att begränsa de risker som vi identifierar. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 skrev vi att kommunstyrelsen behövde utveckla sin 
uppsikt och agera proaktivt i förhållande till nämnder och bolag. Vi underströk att vi 
revisorer under en längre tid har påpekat för kommunstyrelsen att uppsikten över 
bolag, styrelser och nämnder behöver stärkas. Vi anser att en svag uppsikt och brist 
på stödjande arbete bidrar till att riskerna ökar och att verksamheterna genererar ett 
sämre resultat. Tillsammans med den bristande insynen finns påvisbara problem i att 
tydliggöra vilka krav som skall ställas på verksamheterna, vilket också bidrar till att 
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åtgärder vidtas för sent. Detta innebär stora risker för negativa ekonomiska 
konsekvenser.  
 
Ett av våra fokusområden har varit flera granskningar av investeringen på Piren V. 
Utgångspunkten i granskningarna av Piren V har varit äskandet om utökad 
borgensram. Vi har i granskningarna visat på stora risker i projektet. Dessa risker har 
revisionen kommunicerat till kommunstyrelsen vid flera tillfällen men har inte lett 
till några proaktiva åtgärder. Utredningen har varit komplex, eftersom den rört flera 
olika organ i kommunkoncernen, men vi har ändå valt att genomföra granskningen. 
Som en konsekvens av komplexiteten har revisionen lagt mycket tid på formalia 
kring lagstiftning och processhantering. Totalt sett anser vi att vårt gemensamma 
arbete bidrar till ökad transparens i kommunkoncernen, vilket i sin förlängning bidrar 
till mer genomarbetade beslut. Vi kan bara konstatera att de stora risker som 
föreligger kring projektet numera är bekräftade av flera av de kommunala bolagen. 
Riskhantering av projektet har påbörjats först under hösten 2020 och har 
intensifierats mer under 2021. Vi bedömer kommunstyrelsens uppsikt i denna fråga 
som helt otillräcklig.  
 
Vi har sedan 2018 följt AV-nämndens arbete med att få en ekonomi i balans. Vår 
bedömning utgår inte ifrån att ledamöterna behöver vara experter inom socialtjänst-
frågor, utan istället avser vår bedömning den bristande förmågan att styra och fatta 
beslut genom de traditionella styrmedlen ekonomi, organisation och mål. 
Ledamöterna har inte agerat tillräckligt proaktivt givet det faktum att nämnden haft 
årliga underskott i storleksordningen 30 – 50 mnkr sedan 2018. I granskningen av 
ledamöternas åtgärder för en förbättrad ekonomi finner vi att ledamöterna brustit i 
sin styrning och ledning av verksamheten.   
 
För mer ingående redovisning av våra bedömningar av kommunstyrelsen och AV-
nämnden hänvisar vi till vår redogörelse för 2020. 
 
 
Vi bedömer dock sammantaget att nämnderna i Karlshamns kommun, med undantag 
för kommunstyrelsen och AV-nämnden enligt ovan, har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig med 
undantag för kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.   

 
 
Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder 
ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i uppsikten 
över nämnder och bolag samt för den interna kontrollen. Vi riktar även anmärkning 
mot AV-nämnden för brister i styrning och ledning samt för bristande 
beslutsfattande.  

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2020 godkänns.   
Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.  
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Lars Beckman är vald med undantag för kulturnämnden, utbildningsnämnden och 
överförmyndarnämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.  
Bengt Olofsson är vald med undantag för kulturnämnden och omsorgsnämnden och 
har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.  

 
Karlshamns kommun, 2021-04-14 
  
Lars Beckman                Bengt Olofsson  Lars-Inge Kjellberg                   

 
Lars-Erik Johansson         Jörgen Kronsell  Thomas Nilsson 

 
Tommy Strannemalm 
 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse för år 2020, Granskning av årsredovisning för år 2020 
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen med bilagor    
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Kommunens revisorer 
       

REVISORERNAS REDOGÖRELSE 2020 

 

God revisionssed i kommunal verksamhet 
Inledningsvis vill vi kommentera vår arbetsmetodik eftersom det under året har riktats kritik mot 
revisorerna från flera olika håll. Kritikerna menar att revisorerna och lekmannarevisorerna inte följer God 
revisionssed i kommunal verksamhet. Det framgår sällan i vilka delar som revisionen brister men vi gör 
tolkningen att det handlar om kommunikation och dialog. Den svenska modellen där förtroendevalda 
granskas av förtroendevalda är unik. Genom att utse förtroendevalda revisorer som arbetar oberoende, 
men på uppdrag av fullmäktige, markeras en demokratisk vilja att tillförsäkra fullmäktige – och 
därigenom indirekt medborgarna – insyn i och kontroll över hur fattade beslut genomförs i verksamheten. 
I kommunala företag bidrar lekmannarevisorer till den demokratiska insynen och kontrollen. Revisorernas 
kompetens består i att de har kunskap om den kommunala miljön och verksamheten samt en politisk 
förankring som grund för att granska och pröva. 

Nedan följer ett kortfattat sammandrag av vår arbetsmetodik. Revisionsåret inleds med en riskanalys, en 
så kallad ”risk- och väsentlighetsanalys”. I år har vi redovisat denna nämndvis genom att först träffa 
nämndens presidium för dialog kring revisorernas riskbedömning. Utsedda revisorer som följer respektive 
nämnds verksamhet har sedan presenterat bedömningarna för hela nämnden. Därefter har vi reviderat vår 
egen bedömning utifrån de bägge dialogerna och redovisat detta enskilt för presidiet alternativt för hela 
nämnden. Eftersom vi inte har möjlighet att djupgranska varje nämnd årligen, blir detta ett sätt att föra en 
framåtsyftande dialog med nämnderna. Hur omfattande riskanalysen ska vara eller hur den kommuniceras 
finns inte angivet i God revisionssed. Syftet med vår metodik i detta fall är att skapa en förbättrad dialog 
och från flertalet nämnder har det varit en positiv återkoppling.  

När det gäller så kallade djupgranskningar eller förstudier sker dialogen på flera nivåer. Innan den färdiga 
rapporten översänds till berörd nämnd faktakontrolleras sakuppgifterna i rapporten av dem som blivit 
intervjuade och av ansvariga för verksamhetsområdet. Ofta kompletteras granskningen med frågor från de 
förtroendevalda revisorerna. Grunderna är desamma vid lekmannarevisors granskning av bolagen. 
Därefter översänds rapporten till nämnden tillsammans med ett missiv från revisorerna. Om revisorerna 
bedömer att resultatet av en granskning behöver diskuteras med nämnden innan den diarieförs så bjuds 
presidiet in till en separat dialog. 

Om revisorernas slutsatser i ansvarsfrågan indikerar en anmärkning eller icke ansvarsfrihet kommunicerar 
vi detta till berörd nämnd. Då vi tidigare har fått kritik för sen kommunicering av sådana bedömningar, 
understryker vi redan i granskningars missiv att vår bedömning pekar på allvarlig kritik. Dock ska i 
rättvisans namn framhållas att den typen av summerande slutsatser först kan dras ganska kort tid före vår 
slutrevision.  
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Diskussionen inom och utanför kommunen har under året varit särskilt intensiv gällande kommunicering 
av granskningen av bolagen. Vår utgångspunkt är att offentlighetsprincipen ska tillämpas i bolagen i 
enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och att lekmannarevisorns grunduppdrag är att stärka den 
demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag. Allmänhetens och medias intresse för 
investeringen i Piren V har varit stort under hela året och blev mer intensivt efter en extern granskning 
som redovisades under sommaren 2020. Vi revisorer har haft skriftlig kommunikation med kommun-
styrelsen redan under 2019 angående uppsikten över kommunkoncernens investeringsprojektet. Olika 
företrädare för berörda bolag har uttalat sig i media om ekonomiska frågor långt innan våra rapporter varit 
färdiga. Till detta ska läggas att våra granskningar har gällt både kommunala bolag och kommunstyrelsen. 
Sammantaget har det varit en komplex situation för alla inblandade. Vi konstaterar att det är bra att 
kommunfullmäktiges presidium har tagit fram en processbeskrivning för hur kommunicering av 
granskningsresultat för bolagen skall genomföras.  

Dialoger med fullmäktiges och moderbolagets presidier har tagit en stor del av vår tid i anspråk. Det har 
framför allt handlat om att definiera och förklara uppdraget som lekmannarevisor, då uppdraget också 
utgår från kommunallagen, som anger att granskning omfattar den interna kontrollen, ändamålsenlighet 
och god ekonomisk hushållning. Dialogerna har handlat om lekmannarevisorernas rapporteringsvägar, 
förväntningar hos kommunfullmäktiges presidium samt information till moderbolaget Stadsvapnet kring 
lekmannarevisorernas arbete och resultat samt hur lekmannarevision kan tillförsäkra den demokratiska 
insynen i bolagen. 

Med ovanstående genomgång vill vi visa att vi alltid har målet att eftersträva god kommunikation och 
dialog med de olika styrelser och nämnder vi granskar. Om revisorers kommunikation och dialog med 
medborgare och media finns att läsa i God revisionssed och t ex Lekmannarevision i praktiken – 
demokratisk granskning av kommunala bolag.  
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Bedömning i ansvarsfrågan  
Granskningen av budgetåret 2020 har lett till att särskilt tre frågor kommit i fokus. De första frågorna 
gäller kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag samt styrning och ledning och intern kontroll 
av kommunövergripande processer. Den tredje är AV-nämndens styrning och ledning av verksamheten. 
Frågorna har sin grund i en svag ekonomistyrning samt en hög grad av eftersläpning i att agera avseende 
tillsyn som avser väsentligt stora ekonomiska frågor för kommunkoncernen. 

 

Kommunstyrelsen 

När det gäller uppsikt över bolagen anser vi att kommunstyrelsen inte uppfyllt sin plikt att följa bolagen 
på ett ändamålsenligt sätt. Vi har tagit del av kommunstyrelsens syn på hur omfattande och detaljerad 
informationsinhämtningen ska vara. Vi förväntar oss inte att styrelsen ska vara insatt i detaljer på 
transaktionsnivå, men anser att styrelsen inte i tillräcklig grad inhämtat uppgifter om KAFAB:s 
investering i Piren V och om bolagets äskande om utökad borgensram med 130 mnkr. Redan 2019 
påpekade vi omfattande brister i planeringen av projektet. Detta tillsammans med annan information 
borde ha föranlett kommunstyrelsen att ta ett helhetsgrepp över investeringen. Vår bedömning grundar sig 
på att det saknats en genomarbetad marknadsanalys, att det saknats en riskanalys, att det saknats 
känslighetsanalys och redovisning av ekonomiska konsekvenser vid olika avvikelser i förhållande till 
redovisad kalkyl. I en riskanalys borde det framgått scenarier för en eventuell nedskrivning av projektets 
värde. Det tål att understrykas att revisionen inte uttalar sig om näringslivssatsningen i sig utan enbart om 
beredningen av beslutet om att tillskjuta ytterligare medel till Piren V. Vi anser att kommunstyrelsen inte 
fullgjort sin tillsyn, eftersom eventuella negativa konsekvenser av investeringen kommer att landa på 
kommunstyrelsens bord. Med en bättre insikt om riskerna ökar möjligheterna att lösa framtida problem 
genom en längre planeringshorisont.  

Vi anser också att kommunstyrelsen agerat sent vad gäller åtgärder och stöd till AV-nämnden utifrån sin 
uppsiktsplikt. Trots flera år av stora underskott och ej infriade prognoser om minskade underskott i AV-
nämnden är det först i december 2020 som kommunstyrelsens arbetsutskott börjar att aktivt skaffa sig en 
egen bild av nämndens arbete. Revisionen har därefter fått ta del av arbetsutskottets synpunkter på AV-
nämndens arbete. Besöket på nämnden är i sig lovvärt men arbetsutskottet kunde inte redovisa något 
systematiskt angreppssätt med redogörelse för vilka brister som nämnden uppvisat. Det har i och för sig 
lett till en intern utredning om kostnadsdrivare och jämförelse med andra kommuners kostnader. Det är 
vår bedömning att detta initiativ borde tagits långt tidigare.  

Vi anser att det finns ett mönster i hur kommunstyrelsen agerar i frågor som rör näringslivsutveckling i 
kommunen. Det bygger på att kommunen sjösätter omfattande utvecklingsprojekt med en hög ambition 
om att satsningen ska ge ett snabbt och tydligt resultat. Tyvärr tillsätts inte tillräckliga resurser för att 
slutföra satsningen. Förutom Piren V avser vi i detta sammanhang kommunens satsning på industrimark 
på Stillerydsområdet. I vår uppföljning av tidigare granskning konstateras att målet om 500 nya 
arbetstillfällen inte uppnåtts enligt en allmän bedömning från ansvarig förvaltning. Vi saknar en 
omfattande uppföljning av satsningen på Stillerydsområdet, då det handlar om att dra lärdom av 
satsningen för att kommande investeringar ska ske utifrån mer genomarbetade utgångspunkter. Samtidigt 
är vi medvetna om att det har funnits sidointäkter till andra delar i kommunkoncernen.  
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Vi har genomfört två andra större granskningar som avser kommunstyrelsens verksamhetsområde. De 
avsåg inköpsprocessen och arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret. Vi konstaterar allvarliga brister i 
inköpsprocessen genom att det inte finns en tydlig inköpsorganisation. Det resulterar i att alltför många 
personer, utan tillräcklig kompetens, är involverade i inköpsfrågor. Till detta kan läggas svårigheten att 
följa upp inköp, då avtal inte finns samlat centralt och att nämnderna inte själva rapporterar eller 
genomför kontroller. Vi har inte kunnat genomföra de stickprovskontroller som vi avsett, då avtal inte 
funnits tillgängliga för avstämning. Vi gör bedömningen att den svaga kontroll som föreligger inom 
området innebär att det finns stor risk för felaktiga inköp och för höga kostnader för inköpen. Gällande 
arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret har kommunstyrelsen ofullständigt beslutsunderlag för bedömningar 
och insatser inom arbetsmiljöområdet. Vi har under en längre tid påpekat att den nuvarande 
organisationen, med kommunstyrelsen som ansvarig i personalfrågor, innebär att nämnder inte styr 
bemannings- och produktivitetsfrågor då ansvaret för dessa åligger kommunstyrelsen. Vi anser att det 
finns ett mönster i att nämnder som tar ett eget ansvar har betydligt större möjlighet att anpassa 
verksamheten till gällande budget. Tveksamheter om personalansvaret leder till en allvarlig 
suboptimering i styrningen, vilket är särskilt allvarligt i tider då nämnder behöver anpassa verksamheten 
till de ekonomiska förutsättningarna. 

Anmärkning  

Vår bedömning av kommunstyrelsen är att de iakttagelser vi gjort under året leder till allvarlig kritik i 
form av en anmärkning för brister i uppsikten över bolag och nämnder samt för brister i styrning och 
ledning och den interna kontrollen av kommunövergripande processer. 

 

AV-nämnden  

När det gäller AV-nämnden har vi aktivt följt nämndens arbete sedan 2018. I tidigare rekommendationer 
till nämnden har vi angett att nämnden behöver ta fram nyckeltal för olika kostnader i syfte att stärka 
uppföljningen men inte minst för att fatta beslut om åtgärder. Den besparingsplan som tagits fram har 
förvisso identifierat områden för kostnadssänkningar men har inte innehållit mål för kostnadssänkningar 
och har därmed inte varit ett tillräckligt starkt instrument för beslut om åtgärder. I den granskning vi gjort 
av ledamöternas åtgärder för en ekonomi i balans konstaterar vi omständigheter som försvårar 
beslutsfattandet och brister i styrning och ledning. Nämndens utgångsläge med ett så stort antal ledamöter 
som anger otillräcklig kunskap om verksamheten och oerfarenhet av politiskt arbete menar vi har bidragit 
till nämndens brister ifråga om styrning och ledning. Detta styrks också av att det framkom så många 
olika uppfattningar om besparingsplanens effekt: 

- om den ekonomiska uppföljningens kvalitet och relevans,  
- om utnyttjandet av öppenvårdsplatser och  
- om åtgärder för att sänka kostnader för försörjningsstödet.  

Utöver nämnda brister i ekonomistyrningen saknade ledamöter uppgift om förvaltningens organisation 
och hur den var bemannad. Här hade ledamöter efterfrågat information men gett upp då förvaltningen inte 
redovisat detta. När det gäller mål avser vi också policy- och inriktningsdokument där det förelåg stor 
osäkerhet om dessa fanns alternativt om de var aktuella. Ytterligare grund för vår kritik är att ledamöterna 
efterlyser diskussion i nämnden men har svårt att precisera vad som ska diskuteras.  

  

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 b
3c

93
5f

9-
29

64
-4

67
4-

84
b7

-2
ad

3c
f2

c7
dc

4

364



 

5 
 

 

I diskussionen efter offentliggörandet av vår rapport har frågor rests om vilka krav som kan ställas på en 
fritidspolitiker. Vår bedömning av nämndens förmåga till styrning och ledning utgår inte ifrån att 
ledamöterna behöver vara experter inom socialtjänstfrågor. Istället avser vår bedömning förmågan att 
styra och fatta beslut genom de traditionella styrmedlen ekonomi, organisation och mål. Detta anser vi 
vara grundläggande för en ledamot som arbetar i en kommunal nämnd.  

Anmärkning. 

Vår slutsats i ansvarsfrågan är att nämnden inte klarat av att styra med de traditionella styrmedlen som 
står till buds. Därför anser vi att det ska riktas en anmärkning mot nämnden för brister i styrning, ledning 
och beslutsfattande. Med tanke på att problemen har fortsatt sedan 2018 har revisorerna diskuterat även 
icke ansvarsfrihet, men stannar vid anmärkning, eftersom vi bedömer att nämnden inte fått tillräckligt 
stöd från kommunstyrelsen.  

 

Redovisning av genomförda granskningar 2020 

Inledning 

Revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och uppdraget är att ge kommunfullmäktige 
ett underlag i ansvarsprövningen. Med resultatet av årets granskningar som grund, prövar revisorerna om 
styrelser och nämnder har fullgjort sina uppdrag. Denna bedömning ligger till grund för vår 
rekommendation till kommunfullmäktige om ansvarsfrihet ska ges till styrelsen och nämnderna. 
Fullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt, dvs när 
ingen kritisk synpunkt framställts från revisorerna eller fullmäktigeledamöterna. 

Vårt arbete regleras i kommunallagens 12 kap. och skall följa god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Med god revisionssed menas de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision 
utförs.  

Enligt revisorernas granskningsuppdrag, som uttrycks i kommunallagen, skall revisorerna årligen 
granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. På samma sätt ska de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna granska 
verksamheten i de kommunala bolagen och de av kommunen förvaltade stiftelserna. I de kommunala 
företagen granskar inte lekmannarevisorn rättvisande räkenskaper, då detta åvilar den auktoriserade 
revisorn. 

Granskningarna som genomförts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse. Samtliga 
revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi har 
utfört granskningarna enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed inom kommunal 
verksamhet. I granskningsarbetet har vi anlitat EY som sakkunniga biträden.  

Vi har för år 2020 haft 1 429 tkr till vårt förfogande och har nyttjat detta anslag. Lekmannarevisorerna har 
haft 170 tkr till sitt förfogande för granskningar och arvoden.  
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Årsredovisning för år 2020 

Kommunen redovisar ett positivt resultat med 4 mnkr, vilket är något bättre än budget och prognos vid 
delårsrapporten. Budgeterat helårsresultat för året sänktes i och med att tilläggsanslag beviljades under 
året för nämnder. Året har varit mycket svårt att prognostisera med tanke på pandemin. Skatteintäkterna 
sjönk med 30 mnkr parallellt med ökade kostnader för pandemin, samtidigt som kommunen erhållit 
direkta och indirekta statliga stöd på 78 mnkr. Kommunens bedömning är att man erhållit full täckning 
för pandemirelaterade kostnader och att nettoeffekten varit positiv för kommunen.  

I granskningen av bokslutet konstateras att även med årets omfattande statsbidrag inräknat så har 
nettokostnaderna ökat mer än skatter och generella bidrag för perioden 2016 till 2020. På nämndnivå 
redovisas ett negativt resultat på 50 mnkr. Störst avvikelse har AV-nämnden men utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har under året fått tilläggsanslag, där 
utbildningsnämnden har erhållit 21 mnkr. Detta understryker det svåra strukturella ekonomiska läge som 
kommunen befinner sig i, även om det underliggande resultat är svårbedömt mot bakgrund av pandemi. 
Kommunens balanskravsresultat är positivt med 2 mnkr.  

På investeringssidan har det gjorts nettoinvesteringar på 236 mnkr, vilket motsvarar 78% av 
investeringsbudgeten. Kommunens upplåning har ökat med 100 mnkr under  

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 

I den översiktliga granskningen gjordes bedömningen att kommunen fullt ut tillämpar de redovisnings-
principer som följer av nya redovisningslagstiftningen enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. I granskningen konstateras att ändamålsenliga avstämningar har skett och att delårsbokslutet 
kan ligga till grund för prognosen. 

I delårsrapporten prognostiserades ett negativt resultat på 2 mnkr, vilket är 22 mnkr lägre än budgeterat 
resultat. Balanskravsresultatet prognostiseras till ett negativt resultat på 6,1 mnkr. Nämnderna bedöms 
göra ett samlat underskott på 74 mnkr men samtidigt hade statliga tillskott aviserats med 64,5 mnkr, 
vilket kraftigt förbättrar resultatet. Avseende de finansiella målen för god ekonomisk hushållning 
bedömdes inte kommunen nå sitt överskottsmål på 1%. I granskningen anges att överskottet borde ligga 
på 3-4% för att behålla soliditetsnivån givet den höga investeringstakten. Dock klarar kommunen målet 
för soliditeten. Kommunen gör själv bedömningen att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås 
för 2020.  

Revisorerna konstaterar att kommunens läge är mycket ansträngt. Bedömningen utgår ifrån att kommunen 
visar ett svagt resultat, trots stora statliga tillskott för att klara pandemin. Revisorerna efterlyser bättre 
analyser av nettokostnadsökningarna och om underskotten beror på volymökning, allmän prisutveckling 
eller ineffektivitet. 
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Granskning av nämndernas besparingar efter tertialrapport 1 

Likt revisorernas riskanalys för 2019 gjordes bedömningen för 2020 att nämndernas underskott fortsatt är 
den absolut största risken för kommunen att hantera. Under 2019 frågade vi nämnder vilka åtgärder som 
skulle vidtas med anledning av större prognosticerade underskott. På grund av fortsatt stora och ökade 
underskott för 2020 efterfrågades återigen åtgärder för en ekonomi i balans efter tertialrapport 1. De 
nämnder som uppvisade störst negativ avvikelse tillskrevs i juni.  

AV-nämnden har under senaste åren lagt kraft på att ta fram en handlingsplan för stärkt ekonomi med 
stöd av nyckeltal. Vi saknar den styrande effekten av arbetet, då det t ex inte anges måltal för olika 
kostnader och vilken sänkning av kostnad per insats som nämnden behöver nå för en ekonomi i balans. 
Revisionen behöver få svar från nämnden när det föreligger en besparingsplan som fullt ut redovisar 
kostnadssänkningar per insats uttryckt i kronor och ören. Vi bedömer det som grundläggande då nämnden 
själv gör bedömningen att en ekonomi i balans kan uppnås först år 2022. 

Utbildningsnämnden menar att åtgärder vidtagits och att en ökad produktivitet uppnåtts men att 
lokalstruturen är ett hinder för att kunna gå vidare. Revisionen efterlyser redovisning av hur 
elevkostnaden har sjunkit och underlag för att lokalförändring leder till fortsatt stärkt produktivitet.  

Teknik- och fritidsnämnden uppgav att det inte fanns en åtgärdsplan. Utmaningarna är dels att ha resurser 
för underhåll av de tillgångar som nämnden förvaltar och dels uppnå tillräcklig effektivitet över året 
avseende olika investeringsprojekt som personalen deltar i. Revisorerna efterfrågar en åtgärdsplan med 
belopp och tidsangivelse för när åtgärder kan realiseras.  

I skrivelsen till kommunstyrelsen sammanfattar vi våra iakttagelser utifrån styrelsens uppsiktsplikt. Det 
finns en osäkerhet i organisationen kring uppföljning av verksamheten. Nämnder som påverkas av 
volymförändringar redovisar inte vilka kostnadsförändringar som skett per insatser eller individ. Att följa 
nämndernas egna beskrivningar ger en splittrad bild. Olika förändringar under året på grund av nya eller 
uteblivna statsbidrag, tilläggsanslag, volymförändringar försvårar i allra högsta grad en rationell 
uppföljning av verksamheterna. Vi saknar i flera fall en framåtriktad uppföljning. Kommunstyrelsen 
anger att man tillsammans med nämnderna aktivt arbetar för att nå en god ekonomisk hushållning. Trots 
det anser revisorerna att kommunstyrelsen behöver intensifiera det framåtriktade uppföljningsarbetet.    

Delårsrapporten utgör den andra bedömningen av nämndernas besparingar. Revisorerna pekar i samband 
med granskningen på att nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och generella statsbidrag och att vi 
inte kan se att strukturella åtgärder har vidtagits för att bryta trenden. I föregående års delårsrapport 
gjorde nämnderna utfästelser om att besparingsplanerna var trovärdiga och skulle leda till en ekonomi i 
balans på strukturell nivå under 2021 och 2022. Vi revisorer ser för närvarande inte att prognosen för 
helåret ger understöd för denna bedömning, vilket föranleder allvarlig kritik mot nämnder och styrelse, 

Kommunstyrelsens svar på revisorernas skrivelse 

Kommunstyrelsen ger uttryck för stor oro för de konsekvenser som pandemin medför också på det 
ekonomiska resultatet. När det gäller kommunstyrelsens roll i arbetet för en långsiktig hållbar ekonomi 
understryks att styrelsens roll inte är styrande över nämnderna. Däremot kan kommunstyrelsen agera i 
stödjande syfte men det är fullmäktige som kan besluta om förändringar. Av detta följer att varje nämnd 
ansvarar för den egna ekonomin och för att vidta åtgärder. 
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Styrelsen har i tertialrapporten angivit digitalisering, strukturförändringar, energieffektiviseringar mm 
som åtgärder för en förbättrad ekonomi. Styrelsen har gett uppdraget åt nämnderna att nå resultat i nivå 
med budget. Beslut om ambitionssänkningar måste tas i respektive nämnd. Styrelsens roll är att påtala för 
KF om facknämnder har svårt att fullgöra sitt uppdrag. Styrelsen har samverkat med Utbildningsnämnden 
och AV-nämnden beträffande de åtgärder som vidtagits och bedömer att underskotten skulle vara än 
större om åtgärderna ej genomförts. Volymökningar och ökat stödbehov har lett till kostnadsökningar.  

Utbildningsnämndens svar på revisorernas skrivelse 

Nämnden redovisar sänkta kostnader per elev i grundskolan och inom gymnasieskolan trots att 
lönekostnaderna som motsvarar cirka 75% av budgeten har ökat med 2-3% under året. Nämnden 
redovisar jämförelsepriser per gymnasieprogram med Skåne och västra Blekinge och har förhållandevis 
låga priser per program. Jämförelsen avser åren 2018 och 2019, då slutliga siffror för 2020 inte föreligger. 
I förskolan har kostnaderna ökat något.  

Nämnden menar att det finns en ofördelaktig lokalstruktur inom förskola och grundskola som gör det 
svårt att ytterligare göra effektiviseringar. Det finns några små förskoleenheter och grundskolor som 
enbart rymmer 20 elever per klassrum.  

Nämnden menar att ekonomin kommer vara i balans år 2022. Den plan nämnden arbetar efter bedöms 
vara realistisk och att samtliga åtgärder har genomförts.  

AV-nämndens svar på revisorernas skrivelse 

Nämnden redovisar att det underliggande underskottet för 2019 var 35 mnkr och med budgetförstärkning 
från fullmäktige med 10 mnkr började året med en underbalanserad budget med 25 mnkr. Under året 
beräknas statliga bidrag minska och därmed skapa ett ökat underskott. Under året finns volymökningar 
inom i stort sett samtliga verksamheter, vilket innebär att volymökningarna blir större än de besparingar 
som genomförts.  

Nämnden menar att med ökade volymer och en från början underbalanserad budget går det inte att 
redovisa en realistisk plan för en ekonomi i balans. För att nå en budget i balans krävs det kraftfulla 
kommunövergripande åtgärder.  

Teknik- och fritidsnämndens svar på revisorernas skrivelse  

Nämndens underskott inom fritidssidan beror till stora delar på pandemin som lett till uteblivna intäkter 
för t ex lokaluthyrning. Inom tekniksidan är det svårt att göra snabba nedskärningar eftersom kostnaderna 
är hänförbara till person-, maskin- och kapitalkostnader. Nämnden måste ta ställning till vilken nivå som 
ska gälla för drift- och underhåll men troligen krävs omfattande ambitionssänkningar för att nå en 
ekonomi i balans. En genomlysning pågår för närvarande men utmaningen är att hitta en godtagbar 
standard för att säkerställa värdena i de tillgångar som nämnden förvaltar.    
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Skrivelse till teknik- och fritidsnämnden angående investering i LED-armatur 

Efter att ha tagit del av protokoll och dokumentation rörande utbyte av armatur för gatubelysning önskade 
revisionen svar från teknik- och fritidsnämnden angående kalkylen för investeringen. Elkostnaderna är 
beräknade att sjunka med 75%, dock framgår inte vilka priser som använts i kalkylen och beräkningen är 
gjord utifrån att elförbrukningen debiteras schabloniserat. Det framkommer också att kalkylen saknar 
uppgift om en rad tillkommande kostnader. Revisionen önskade svar från nämnden om vilka kostnader 
som tillkommer och vad slutkostnaden prognostiseras till.  

Teknik- och fritidsnämndens svar på skrivelsen 

Nämnden svarar att det är ett mycket omfattande projekt och det är svårt att presentera tillkommande 
kostnader utan att göra mycket omfattande och resurskrävande utredningar och att det finns faktorer som 
påverkar både positivt och negativt. Vid ökade kostnader kan dessa belasta andra investeringskonton. 
Besparingspotentialen i nattsänkningen är svår att beräkna men kommer att påverka driften positivt. 
Schabloniserad debitering finns bara för en mindre del av gatubelysningsnätet och kommer fasas ut 
efterhand som armaturen byts ut. I svaret redovisas vilka kostnader som kommer att tillkomma, dock utan 
ange en slutkostnad.  

 

 

Revisionens kommentarer till nämndens svar 

I kommentaren till svaret ställer sig revisorerna frågande till att en så exakt beräkning redovisas i 
beslutsunderlaget men att det samtidigt skulle krävas alltför omfattande utredningar för att kunna beräkna 
besparingen. Det är fullt rimligt att det föreligger osäkerhet i beräkningen, men att nämnden måste 
redovisa möjlig besparing i ett intervall. Dessutom måste antagandena redovisas som ligger till grund för 
beräkningen. Vi understryker att samtliga kostnader måste tas med i beslutsunderlaget, även om 
kostnaderna kan fördelas på andra investeringsprojekt. Att tilläggäskanden görs till beslutade 
investeringar får inte förekomma annat än under exceptionella omständigheter.  

 

Granskning av arbetsmiljöarbetet 

Summeringen av granskningens iakttagelser och slutsatser är att det finns en övergripande struktur för 
arbetsmiljöarbetet som utgår från lagstiftning, kommunala mål och med en tydlig ansvarsfördelning. På 
förvaltningsnivå framgår att det å andra sidan att det finns en osäkerhet i ansvarsfrågan och hur 
arbetsmiljöuppgifter är delegerade. För att personalutskottet ska få en fullständig bild av arbetsmiljön 
måste information från samtliga enheter och avdelningar sammanställas till personalutskottet. 
Granskningen visar att inte alla enheter besvarar enkäter och att det finns brister i rapporteringen uppåt i 
systemet. I granskningen pekas särskilt på att alla verksamheter inte har implementerat Kraftkartan, 
eftersom det är den modell som används för att följa upp den psykosociala arbetsmiljön.  

I revisorernas missiv kompletteras bedömningen utifrån intervjuer med nämnderna. Det kan då 
konstateras att arbetsmiljöarbetet hanteras helt olika på nämndsnivå, vilket kan vara en del av den 
organisatoriska osäkerheten. Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden anser att personalfrågor är så 
nära knutna till kvaliteten på välfärdstjänsterna att det är en självklarhet för nämnden att vara djupt 
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engagerad i arbetsmiljöfrågor. Personalansvaret följer också av att nämnderna har budgetansvar för 
lönekostnaderna. I tider av besparingar måste därför nämnderna även styra på personalfrågor. 
Kommunstyrelsens ansvar via förvaltningschefer ger inte tillräcklig styrning och att det är en omöjlighet 
för kommunstyrelsen att ha tillräcklig kunskap om alla enskilda enheters förutsättningar. Det finns inte 
heller någon garanti för att förvaltningschef och nämnd har samma uppfattning i bemanningsfrågor. Med 
andra ord föreligger en styrningskonflikt mellan å ena sidan organisation och bemanning och å andra 
sidan nämndens ansvar för ekonomi och kvalitet. 

Kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning och missiv 

Kommunstyrelsen svarar att informationsbortfallet i icke inskickade rapporter kompenseras genom dialog 
med chefer och HR-enhet. För de enheter som inte använder Kraftkartan tas information in avseende de 
organisatoriska och psykosociala faktorerna in genom arbetsmiljöronden och via APT-möten.  

Kommunstyrelsen menar att det finns en tydlighet i nuvarande organisering av arbetsmiljöansvaret efter 
att ansvaret 2019 flyttades från nämnder till kommunstyrelsen. Enligt svaret upplevs det positivt och ökar 
tydligheten i ansvarskedjan. En välfungerande verksamhet förutsätter att nämnderna får information om 
arbetsmiljöarbetet inom respektive nämnds ansvarsområde. Dock ska rapporteringen ske till 
kommunstyrelsen utifrån arbetsmiljöansvaret.  

För närvarande pågår en utvärdering av samverkansavtalet från 2019 och det planeras utbildningsinsatser 
för att säkerställa förståelsen för ansvarsfördelningen. Det finns också flera förbättringsmöjligheter i 
rapporteringen till kommunstyrelsen. Planer finns också för att följa upp den psykosociala situationen för 
medarbetare genom ett enkätverktyg.  

 

Granskning av måluppfyllelse i grundskolan 

Granskningen pekar på en rad proaktiva åtgärder från nämnd och förvaltningsledning tillsammans med ett 
bra analysarbete tillsammans med ett tillräckligt uppföljningsarbete på förvaltningsövergripande nivå. Det 
finns en tydlig koppling mellan analyser och e åtgärder som initieras från förvaltningsledningen. Trots 
detta har eleverna i årskurs 7-9 en lägre måluppfyllelse och ett lågt genomsnittligt meritvärde, även vid 
beaktande av de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna. Dock har behörigheten till gymnasieskolans 
praktiska program ökat under senare år.  

I rekommendationerna lyfts fram att nämnden ytterligare behöver förstå den klassrumsnära situationen för 
fördjupad kunskap om verksamheten. Den så kallade styrkedjan mellan nämnden, förvaltningsledningen 
och skolenheterna är inte alltid samordnad och det finns risk att delar av utvecklingsinitiativen inte går 
vidare ut i verksamheten, utan blir kvar på nivån ovanför skolenheterna. I en tidigare revisionsrapport från 
2017 gjordes bedömningen att det var viktigt för skolorna att ha höga förväntningar på samtliga elever. I 
årets rapport görs motsvarande bedömning. En kombination av hård betygssättning och i vissa fall låga 
förväntningar kan vara en orsak till att kommunens resultat återkommande ligger under vad som kan 
förväntas. I rekommendationerna framförs att nämnden behöver se över sitt resursfördelningssystem då 
det finns en risk i att nuvarande resursfördelningsmodell inte tar tillräcklig hänsyn till socioekonomiska 
faktorer. Detta kan leda till att fristående verksamheter får en tilldelning som överkompenserar i 
förhållande till de socioekonomiska förutsättningarna.      
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Utbildningsnämndens svar på revisorernas granskning och missiv 

Nämnden kommer för 2021 införa en enklare och mer renodlad modell för tydliggöra för enheterna hur de 
kan bidra till såväl den egna utvecklingen som för huvudmannen. Lärare rapporterar måluppfyllelse för 
eleverna 1-2 ggr per termin tillsammans med insatser för elever som riskerar att inte nå målen. Nämnden 
får regelbundet ta del av resultatsammanställningar. Utöver detta ser uppföljning i enlighet med 
kommunens modell för styrning och kvalitetsutveckling. Som underlag till rapportering sker sk 
resultatdialoger på alla nivåer i organisationen.  

Nämnden kommer att genomföra åtgärder för att stärka bedömningskulturen hos pedagogerna och när det 
gäller farhågan om låga förväntningar på eleverna är det mer svårbedömt vilken kultur som råder, då 
elever har samma upplevelse av förväntningarna som övriga elever i landet. I svaret redogör nämnden för 
vilka insatser som görs och planeras för ökad måluppfyllelse. När det gäller resursfördelning har ett nytt 
system införts för förskolan och arbete pågår med att införa ett nytt system för grundskolan med större 
fokus på elevers förutsättningar och behov.  

 

Granskning av inköpsprocessen 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig styrning och 
uppföljning av inköpsprocessen. Orsakerna till detta är att det inte finns en tydlig och avgränsas 
organisation för inköp. I granskningen ingick en enkätundersökning, som fick tillställas samtlig personal, 
eftersom det inte varit möjligt att få fram vilka i personalen som genomför inköp. Mot den bakgrunden är 
det svårt att uppnå fullmäktigemålet om att inköp ska präglas av effektivitet. En ytterligare grund för den 
sammanfattande bedömningen är att det saknas tydliga rutiner för inköpsprocessen. Kommunens e-
handelssystem har inte implementerats i samtliga verksamheter trots att det vid granskningstillfället hade 
lanserats för över tre års sedan. Det är grundläggande att kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd, kan 
styra och följa upp en process som omsätter för kommunen stora belopp. 
 
Det naturliga angreppssättet för att få bättre kontroll över inköpen är avtalsuppföljning. Det saknas en 
samlad bild av kommunens avtalsuppföljning, då denna inte återrapporteras till upphandlingsenheten. Det 
är en tydlig brist att den interna kontrollen av inköp inte fungerar. Det är ett kommunstyrelseansvar att 
tillse att det finns en systematik på nämndnivå så att avtalsuppföljningen omfattar hela kommunens 
verksamhet. I den interna kontrollen ska också uppföljning ske av avtalstrohet.  Avsaknad av kontroller 
gällande avtalstrohet riskerar att medföra ökade kostnader för kommunen som annars kunnat undvikas. På 
grund av ovan nämnda brister är det svårt att dra slutsatser av våra stickprovskontroller, då avvikelser kan 
bero på att det finns tecknade avtal ute i kommunens verksamheter som inte är centralt registrerade eller 
att inköp har genomförts utan att det finns ett gällande avtal. 
 

Svar från kommunstyrelsen 
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PM gällande AV-nämnden – ledamöters arbete för en ekonomi i balans  

För verksamhetsåret 2018 genomfördes en granskning av underskott inom nämnden för arbete och 
välfärd. Jämfört med årets uppföljning är rekommendationer och analys i mångt och mycket desamma. I 
rapporten från 2018 rekommenderas nämnden att effektiviseringsåtgärder tidsätts, att planerade 
kostnadsbesparingar sätts i relation till utfallet och att besparingarna fäljs på nyckeltalsnivå. Vid detta 
granskningstillfälle pågick också ett förändringsarbete med syfte att komma till rätta med bristande 
resultat inom arbetsmarknadsområdet. Det var tydligt att nämnden behövde stöd av kommunlednings-
förvaltningen under kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen lämnades beskedet att dialog pågick och 
att ambitionen var att stödja nämnden proaktivt, men att för mycket uppföljning skulle skymma det 
styrande perspektivet. Rekommendationen till kommunstyrelsen utifrån nämndens stora underskott var att 
löpande följa upp nämndens arbete med effektiviserings- och besparingsåtgärder.  
 
Nämnden redovisade för 2018 ett underskott på 42 mnkr, för 2019 blev det ett negativt resultat på 7,5 
mnkr efter att ha fått ett tilläggsanslag på 23 mnkr och en budgetförstärkning med 20 mnkr. För 
budgetåret 2020 redovisar nämnden ett underskott på 52 mnkr. Sett över dessa tre år har nämnden ett 
årligt underskott mellan 40-50 mnkr.  
 
I år har revisionen genom intervjuer med i stort sett samtliga ledamöter och ersättare lämnat ett revisions-
PM som pekar på ett antal brister i styrning och ledning av nämnden. Bakgrunden till rapporten är dels 
det prognostiserade underskottet och dels dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott som önskat 
revisorernas uppfattning om nämndens förmåga att styra och leda verksamheten. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott besökte nämndens decembersammanträde och återrapporterade sina intryck till revisionen i 
januari 2021. Det är revisionens bedömning att kommunstyrelsens besök inte hade förberetts på ett 
systematiskt sätt eller med en tydlig agenda. Kommunstyrelsens möte resulterade i ett uppdrag för 
ekonomikontoret att göra en analys av kostnadsdrivare i verksamheten och jämförelse med andra 
kommuners kostnader. Analysen ska vara en del av budgetarbetet för 2022.  
 
I vårt PM kan vi konstatera att en majoritet av de intervjuade förklarar att de saknar erfarenhet av 
nämndens verksamhetsområden eller är helt nya som politiker. Vi gör bedömningen att detta faktum har 
stor betydelse för nämndarbetet. Resultatet är osäkerhet kring grundläggande styrning genom ekonomi, 
organisation och mål. Det råder alltför stor osäkerhet om uppföljning av åtgärdsplanen för att kunna säga 
att den är styrande på nämndnivå. När det gäller förvaltningens organisation återkommer samma 
osäkerhet, som tar sig uttryck i att de flesta ledamöter inte vet hur organisation eller bemanning ser ut. 
Någon styrning på organisation och bemanning finns inte alls från nämnden. Det råder samstämmighet 
om att det åligger förvaltningschef och kommunstyrelse, trots att nämnden svarar för personalbudgeten. 
Hur beslutet om att kommunövergripande spara 50 mnkr i personalkostnader påverkar nämnden lämnas 
inget svar på. Återkommande synpunkt i intervjuerna är att det saknas diskussion i nämnden. De 
intervjuade är tydliga med att det inte beror på presidiet. Vår tolkning är att det är hänförbart just till 
bristen på erfarenhet som ledamöterna själva ger uttryck för.  
 
Svar från AV-nämnden 

Det lämnas två svar från nämnden. I svaret ”Ulla Sandgren (S) förslag till svar till revisionen” framhålls 
att nämnden inte delar revisionen analys. Skälet anges till att nämnden inte fått möjlighet att kommentera 
rapporten innan den skickades till kommunstyrelsen. I svaret framhålls att detta strider mot God 
revisionssed i kommunal verksamhet.  
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Vidare framförs att nämndledamöterna inte är oerfarna. Ledamöternas uppgift är att se helheten och att 
det inte krävs detaljkunskap för att kunna fullgöra sitt nämndsuppdrag. När det gäller ekonomistyrning 
framhålls att nämnden redan från start på mandatperioden beslutat om att förvaltningen på varje 
sammanträde ska redovisa ekonomiska och verksamhetsrelaterade nyckeltal och delar därför inte 
revisionens uppfattning om att det saknas fokus på ekonomifrågor. Vidare anses handlingsplanerna vara 
tydliga om vilka besparingar som ska göras. I svaret framgår också att ledamöter har fått information om 
verksamhetens organisation och verksamhet. Det har skett via ett utbildningsdagar. Det framhålls också 
att revisionens bedömning av behovet av diskussion inte stämmer.  
 
När det gäller styrning av verksamheten sker detta ur ett långsiktigt perspektiv i syftet att hitta hållbara 
lösningar som inbegriper förebyggande arbete. I svaret redovisas de områden som är föremål för 
effektiviseringar och vilka insatser som syftar till att utveckla arbetssättet.  
 
I svaret benämnt ”Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) förslag till svar till revisionen.” I svaret 
framgår att revisionens bedömning överensstämmer med de faktiska förhållandena i nämnden. Det 
behöver arbetas fram en plan för kompetensutveckling inom framför allt ekonomistyrning och att 
kontrollfunktioner bör införas på enhetsnivå för att snabbare kunna korrigera budgetavvikelser.  
 

Granskning av investeringen i Piren V 

Revisorerna har låtit genomföra granskningar av investeringen i Piren V utifrån KAFAB:s äskande om 
130 mnkr i utökad borgensram. Ärendet angår kommunstyrelsen utifrån styrelsen uppsikt över bolagen 
och utifrån att kommunstyrelsen ytterst ansvarar för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. 
Granskningens resultat är mycket centrala för bedömningen av kommunstyrelsens utövande av uppsikten 
och kommunstyrelsens förmåga att bereda ekonomiska ärenden.  
 
Under 2019 tillskrev de förtroendevalda revisorerna kommunstyrelsen utifrån uppsikten över KAFAB:s 
utbyggnad av Netport Science Park (Piren V). Frågorna avsåg just de risker som sedermera inte har 
hanterats tillfredsställande på någon nivå i bolagskoncernen eller av kommunstyrelsen. Det gällde 
fördyrningar av projekteringen, otydligt ansvar för projektet mellan bolaget och Netport Science Park, 
marknadsföring, uthyrning och stor risk för en hög vakansgrad.  
 
I sitt svar anger kommunstyrelsen att uppsikten inte innebär att alla enskilda affärshändelser behöver 
granskas enligt dom från Högsta förvaltningsdomstolen som stöd för sin skrivning. Vidare hänvisar 
kommunstyrelsen till att det i kommunfullmäktigebesluten från 2014 och 2016 finns riskanalyser, 
kalkyler, behovsanalyser och investeringsplaner. Kommunstyrelsen menar att projektspecifika 
bedömningar görs bäst av respektive bolag. Det är kommunstyrelsens uppfattning att utbyggnaden av 
Netport Science Park fortlöper enligt plan och att det därmed inte behöver vidtas någon granskning av 
projektet.   

Från KAFAB:s sida uppges att den lokala kontorshyresmarknaden inte bearbetas och att rekryteringen av 
nya hyresgäster enbart riktar sig till kommersiella verksamheter. För rekrytering av hyresgäster har det 
anställts personer för ändamålet och det finns en profil för de företag som man särskilt vänder sig till. 
Prognosen är att fastigheten ska vara fullt uthyrd till 2031.  

I svar till kommunstyrelsen under 2019 framhåller vi att projektets kostnader är så stora att det i sig 
föranleder kommunstyrelsen att följa projektet närmare. Vi menar att kalkyler från 2014 och 2016 inte 
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längre är aktuella, då projekteringskostnaderna har blivit betydligt högre. I svaret pekar vi på att det inte 
har utretts hur konsekvenser av vakanser kommer att påverka KAFAB:s ekonomi fram till 2031 och i sin 
förlängning hela kommunkoncernens ekonomi.  Sammanfattningsvis saknas uppgifter om hur de olika 
riskerna, som är förknippade med projektet, kommer att hanteras, vilket vi bedömer som högst 
oroväckande.  

I årets granskningar redovisar vi att investeringsprocessen i kommunkoncernren varit ytterst bristfällig 
och att det saknats krav på grundläggande handlingar som vi menar ska vara en del av ett beslutsunderlag.  
I de simuleringar som vi gjort, utifrån hur intervjuade själva bedömt riskerna, kan vi konstatera att inte 
mycket får gå fel i förhållande till vad vi anser vara en optimistisk driftsbudget. Det gäller den slutliga 
byggkostnaden, drift av konsertsal, vakansgrad och möjlig hyresnivå. Kommunstyrelsen har ställt sig 
bakom budgeten genom att föreslå att projektet beviljas utökad borgensram med 130 mnkr. I en 
uppföljande granskning av KAFAB:s tjänsteköp från Netport Science Park (NPSP) kan vi konstatera att 
rapporteringen från NPSP till KAFAB varit otillräcklig. Det är en väsentlig fråga, då NPSP enligt avtal 
mellan bolagen, ansvarat för marknadsföring av Pirenprojektet och haft rollen som byggherreombud. Det 
senare innebär ansvar för att ta fram ekonomiska underlag för investeringen. Noterbart är att beslut och 
redovisning av ärenden i protokoll är mycket knapphändigt redovisat och att underliggande handlingar i 
många fall inte gått att ta fram. Detta trots granskning från 2016 och kritik mot brister i bolagens 
protokoll. Vi anser att kommunstyrelsen varken har agerat som beredande organ eller agerat utifrån sin 
uppsiktsplikt. Kommunrevisionen har påpekat bristerna under 2019. Att styrelsen inte agerat på den 
informationen anser vi innebära att kommunstyrelsen allvarligt brustit i uppsikten och beredningen av 
ärendet.  

Svar från kommunstyrelsen på granskningarna steg 1 och 2 

Svar från kommunstyrelsen på granskningen steg 3 

 

Förstudie avseende partneringavtal för Mörrumsskolan 

I missivet till förstudien pekar revisorerna på att förutom de fördelar som partering kan innebära att 
upphandlingsformen kan vara förknippad med risker. Vi pekar på svagheten med att hitta jämförbara 
projekt för att få indikation på en rimlig kostnadsbild. Den stora möjligheten till kontroll och insyn i 
entreprenörens ekonomi, kräver en systematik i kommunens uppföljning av kostnader i entreprenörens 
redovisning. Den viktigaste delen i upphandlingsformen är att tillsammans med entreprenören hitta 
lösningar som sänker totalkostnaden för projektet. Vid granskningstillfället hade projektet just övergått 
från planeringsfasen till byggfasen, varför dessa möjligheter ännu inte varit aktuella men vi pekar på att 
detta måste vara i fokus för kommunens intresse och inte enbart att hålla budget.  

 

Kommunstyrelsens svar på förstudien.  

På kommunstyrelsenivå sker uppföljning av samtliga investeringar via arbetsutskottsmöten. Med stöd av 
nya rutiner för uppföljning ges kommunstyrelsen ögonblicksbilder över ekonomin med prognoser för 
utfallet. Fördjupade analyser kan initieras av arbetsutskottet. När det gäller Mörrumsskolan är 
kommunstyrelsens bedömning att projektet i stort följer budget. Vid jämförelse med tidigare 
partneringupphandlingar i kommunen är bedömningen att upphandlingsmodellen ger lägre kostnader.  
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Förstudie Stilleryd 

Revisionen har låtit genomföra en uppföljning på en granskning från 2016, som visade på brister i 
styrning och ledning av investeringen i ny industrimark. Fyra år senare kan vi konstatera att det fortsatt 
inte sker någon uppföljning från kommunstyrelsen. Målet om 500 nya arbetstillfällen är inte utvärderat 
men den allmänna bedömningen är att målet inte uppnåtts. Försäljning av mark till bolag utanför 
kommunkoncernren uppgår från 2002 till 16,2 mnkr.  

I vårt missiv pekar vi på att kommunen fortsätter att investera i projekt som ska attrahera nya företag att 
etablera sig i kommunen, utan att ta lärdom av tidigare erfarenheter. Vi saknar fördjupning av 
kommunens erbjudande till identifierade branscher samt kostnadsberäkningar för att göra Karlshamn 
attraktivt i ett nationellt och europeiskt perspektiv. Vi bedömer det vara en nödvändighet att både 
förvaltningsledning och politiska ledning börjar arbeta med att prioritera satsningar givet kommunens 
ekonomiska belägenhet. Revisorerna anser att den korta frist som kommunen nu har innan ekonomin 
försämras ytterligare innebär att visioner behöver realiseras i strategier och tydligt genomförande. I 
missivet ställs bland annat frågan om när kommunen har en plan som tydligt adresserar frågan om hur 
kommunen ska attrahera externa näringslivsinvesteringar och när kommunstyrelsen ska tillse att 
kommunkoncernen får kontroll över beslutade planer, exploateringar och kostnader för dessa. 

Kommunstyrelsens svar på förstudien.  

 

Lekmannarevision i de kommunala bolagen 

Lekmannarevisorerna har granskat verksamheten i de kommunala bolagen enligt bestämmelserna i 
aktiebolagslagen och kommunallagen. Varje bolag har en lekmannarevisor som avgett en 
granskningsrapport för bolaget ifråga. Kommunens revisorer erhåller rapporter från lekmannarevisorns 
arbete i bolaget och utsedda lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med respektive 
bolag.     

Årets granskningar av bolagen har visat att en mer ingående granskning av bolagen är krävande och 
innehåller många komplexa frågeställningar. Ska lekmannarevisorerna på sikt kunna möta förväntningar 
på mer systematisk uppföljning ser vi att granskningsarbetet kräver mer stöd.   

 

Karlshamn 2021-04-14 

Digital signatur 

Lars Beckman   Bengt Olofsson   Lars-Inge Kjellberg 

Lars-Erik Johansson  Jörgen Kronsell   Thomas Nilsson 

Tommy Strannemalm 
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Väsentliga händelser under 2020

• Covid-19 har haft väsentlig effekt på kommunens verksamhet och 
ekonomi. Krisledningsstab och Krisledningsnämnd har aktiverats 
under 2020.

• Verksamheter har påverkats och de ekonomiska konsekvenserna slår olika 
i de olika verksamheterna.

• Ökad digital utveckling inom kommunen

• Ökat fokus på Budget 2020, 2021 och planperioden 2022-2023 på 
grund av att kommunens driftskostnader inte balanserar mot budget.

• Förändringar i verksamheterna. 

• De två tidigare nämnderna inom utbildningsverksamheten (Nämnden för 
barn, ungdom, skola samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) är 
från och med 2020 sammanslagna till en nämnd. Kulturnämnden ansvarar 
från och med 2020 för musikskolans verksamhet och Teknik och 
Fritidsnämnden ansvarar för fritidsgårdar. Bibliotek & kultur, Musikskolan 
och Fritidsgårdar ingår från 2020 i Kultur- och Fritidsavdelningen i 
Kommunledningsförvaltningen.
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Övergripande analys 2020

4,0

-2,0 -2,0

-7,0

Utfall 2020 Prognos delår 2020 Budget 2020 Utfall 2019

Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år 
(mnkr)

Granskning av årsbokslut 2020 

► Utfallet  för 2020 är något bättre än prognosen för 2020 och något bättre än budget 
för 2020. 

► I resultatet ingår dock väsentliga poster som tillkommit under året både på kostnads-
och intäktssidan vilket gör att underliggande resultatet behöver analyseras 

► Det budgeterade resultatet har sänkts från 20 mnkr till -2 mnkr enligt KF beslut 2020 
(§141). Denna justering ligger på finansförvaltningen.
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Resultatanalys

Granskning av årsbokslut 2020 

Belopp (mnkr)
Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Utfall 
2019

Avvikelse 
mot föreg

år

Prognos  i 
delårs-

bokslut per 
augusti 2020

Avvikelse 
mot 
prognos

Verksamhetens intäkter 408 432 -24

Verksamhetens kostnader -2 323 -2 291 -32

Nettokostnad exkl. avskrivningar -1 915 -1912 -3 -1 859 -56 -1 946 31

Avskrivningar -106 -97 -9 -93 -13 -97 -9

Verksamhetens nettokostnader -2 021 -2009 -12 -1 952 -69 -2 042 21

Skatteintäkter 1 486 1 516 -30 1 501 -15 1 496 -10

Generella statsbidrag och utjämning 527 483 44 434 93 533 -6

Finansiella intäkter och kostnader 12 8 4 10 2 11 1

Årets resultat i kommunen 4 -2 6 -7 11 -2 6

Årets resultat i kommunkoncernen 39 42 -3

Det ursprungliga budgeterade resultatet uppgick till 20 mnkr. 

Skatteintäkterna har en negativ budgetavvikelse på 30 mnkr och Generella 
statsbidrag har en positiv avvikelse på 44 mnkr.  Generella skatteintäkter och 
statsbidrag innehåller 42 mnkr i Generella statsbidrag för Covid-19 och 
nettokostnaderna innehåller 36 mnkr i krisstöd för Covid-19.
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Resultatanalys

Granskning av årsbokslut 2020 

Utfall 2020

Årets resultat 4 mnkr

Krisstöd covid-19 -12 mnkr

Reavinster -2,6 mnkr

Justerat resultat - 10,6 mnkr

► Kommunen har ansökt om ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 samt fått 
ersättning för de två första veckornas sjuklönekostnader. 

► Ersättningen under 2020 ser ut enligt följande:

► 20 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader

► 15 mnkr i ersättning för merkostnaderr t.o.m. augusti. 

► 1 mnkr nedsättning sociala avgifter

► Nettoeffekten av ersättningar och utökade kostnader är positiv för de kommunala 
verksamheterna, då ersättningar och bidrag som är relaterade till covid-19 är högre än 
kostnaderna. I Karlshamns kommun bedöms ersättningarna för nämnderna möta 
kostnader till 100% vilket utgör 24 mnkr av erhållna 36 mnkr.
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Prognossäkerhet
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Prognos delår Utfall (exkl jämförelsestörande poster)

Avvikelser mellan prognos 
och utfall

► Prognosarbetet försvårades delvis av pandemin då det vid prognosarbetet fanns en 
osäkerhet kring fortsatt påverkan av Covid-19 på verksamheterna och på stöd från 
staten. Nivån på statsbidrag och oförutsedda tillfälliga insatser inom verksamheterna ges 
som två exempel på detta.

► Avvikelsen mellan prognos och utfall är 6 mnkr och med tanke på de stora effekter 
kommunen har av kostnader för Covid-19 och erhållna stöd så får utfallet bedömas vara i 
nivå med prognosen.
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Nyckeltalsanalys
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Nettokostnad Skatteintäkter, statsbidrag o utjämning

➢ Skatteintäkter, bidrag och utjämning uppgår till 2013 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 78 
mnkr jämfört med 2019.

➢ Mellan 2016-2020 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 262 mnkr.
➢ Nettokostnader uppgår till 2021 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 69 mnkr jämfört med 2019.
➢ Mellan 2016-2020 har nettokostnaderna ökat med 277 mnkr.
➢ Även om vi beaktar de extra statsbidragen under 2020 så överstiger nettokostnaderna 

skatteintäkterna och de generella statsbidragen
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Nettokostnad Skatteintäkter, statsb o utj

➢ Grafen visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter. Måttet mäter om verksamheten bär sig 
och ger ett överskott för framtida investeringar.

➢ Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2019 och 2020 4 % 
vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 3,5 %. Om vi 
beaktar ersättningar och statliga bidrag till följd av covid-19 har det förbättrat resultatet och 
innebär att ökningen av skatteintäkter exkl. stöden är ca 1,9% d.v.s. lägre än ökningstakten på 
netto kostnaderna. Av sammanlagt 527 mnkr i generella statsbidrag är 42 mnkr covid-19 
relaterat. 
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Soliditet
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Soliditet, exkl. pensionsåtagande

Soliditet inkl. pensionsåtagande

➢ Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. En hög soliditet skapar ett 
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme.

➢ Soliditet exkl. pensionsåtagande har minskat från 66 % (2016) till 59 % (2020).

➢ Soliditet inkl. pensionsåtagande har minskat från 47 % (2016) till 44 % (2020)
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Nämndernas utfall
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Nämndernas utfall

Belopp i mnkr
Budget-

avvikelse
(utfall)

Budget-
avvikelse
(prognos)

Avvikelse

Kommunstyrelsen -2 -5 3

Byggnadsnämnden 0 0 0

Kulturnämnden 1 0 1

Nämnden för arbete och välfärd -52 -52 0

Omsorgsnämnden 5 -3 7

Teknik- och fritidsnämnden 2 -6 8

Utbildningsnämnden -5 -11 6

Revisionen 0 0 0

Överförmyndarnämnden 1 1 0

Summa nämnder -50 -74 24

Finansförvaltning 56 51 5

Total budgetavvikelse 6 -22 28
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Nämndernas utfall

• Kommunstyrelse -2 mnkr

• Prognosen per 31 augusti visade på en negativ avvikelse gentemot budget 
på 5 mnkr. Utfallet blev - 2 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras genom högre 
kostnader för IT-licenser och systemkostnader, sanering av förskola, beslut 
om fortsatt ägande av Kreativum med ett årligt driftbidrag som ej var 
budgeterat samt att mark- och skogsförvaltningen inte uppnådde det 
ökade intäktskravet från 2019. 

• Utbildningsnämnden – 5 mnkr

• Resultatet uppgick till en negativ avvikelse gentemot budget på 5 mnkr. 
Nämnden fick en tilläggsbudget på 21 mnkr i april. Minskade statsbidrag 
från migrationsverket samt andra statliga myndigheter, dyrare förskola 
och fritidshem till följd av sommaröppet och ökad kostnad för 
interkommunal ersättning är några av orsakerna till den negativa 
avvikelsen. Under 2019 och 2020 har effektiviseringsinsatser 
motsvarande 45 mnkr genomförts. 

Granskning av årsbokslut 2020 389



Nämndernas utfall

• Nämnden för arbete och välfärd – 52 mnkr

• Nämnden redovisar underskott på 52 mnkr. Nämndens budgetram 
utökades med 10 mnkr inför 2020. 

• Verksamheten barn- och familj redovisar en negativ avvikelse på 22 mnkr 
där:

• 11 mnkr utgörs av institutionsplaceringar 

• 8 mnkr av familjehem. 

• 2019 minskade kostnaderna för placeringar med 18 % i förhållande till 
2018. Kostnaderna för 2020 är i nivå med 2018. 

• LSS-verksamheten har en negativ avvikelse på 10 mnkr. Omstrukturering 
av gruppbostäder inom LSS genom att öka antalet lägenheter per boende 
för en mer kostnadseffektiv verksamhet, skulle varit påbörjat men har 
försenats och väntas ge effekt först år 2022. 

• Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat, samtidigt redovisar 
verksamheten ett underskott på 10 mnkr. 

• Det har påbörjats ett arbete med att genomlysa budget och volymer, 
resurser samt kostnadsstruktur. 
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Nämndernas utfall

• Omsorgsnämnden + 5 mnkr

• Nämnden prognostiserade en negativ budgetavvikelse på 3 mnkr vid 
delåret. För 2020 redovisas en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr. 
Nämnden har kompenserats för merkostnader kopplat till Covid-19 samt 
ökade omvårdnads- och matdistributionsintäkter.  

• Finansförvaltningen +56

• Pensioner m.m. har gett ett överskott mot budget + 21 mnkr i detta ingår 
ersättning för sjuklönekostnader med 11,2 mnkr som redovisas på 
finansförvaltningen, nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-juni 0,6 
mnkr, justering av verksamheternas PO-pålägg 4,2 mnkr och justering av 
semester-/kompskulden 2,3 mnkr

• Skatter och generella statsbidrag +15 mnkr

• Jämförelsestörande poster -9 mnkr är bland annat nedskrivning på 14,4 
mnkr och försäljning av mark och exploateringsfastigheter.

• Anslag till förfogande 20 mnkr. Beslut fattades i samband med 
delårsrapporten att sänka budgeterat resultat till -2 mnkr.
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Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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Balanskravsresultat

➢ Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 2 mnkr. Resultatet innebär att 
balanskravet är uppfyllt. Vi vill dock notera att resultatet har påverkats av extra 
generella statsbidrag under 2020 vilket bidrar till att klara balanskravsresultatet.

➢ Det finns inget krav på återställande av 2019 års negativa resultat då 
Kommunfullmäktige beslutade att ianspråkta medel ur RUR.

-110

-7,6

2

2018 2019 2020
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Investeringsverksamheten

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
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Budget

Prognos vid delår

► 78 % av investeringsbudgeten utnyttjades under 2020. 

► Avvikelserna finns huvudsakligen inom kommunstyrelsen till följd av tidsförskjutningar i 
byggnationer och exploateringar. 

► Större investeringar under 2020 är hänförligt till bland annat projekt Träningshall Jössarinken,  
Mörrums skola och Asarum IP.

► Kommunens upplåning ökar med 100 mnkr till 250 mnkr.
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Sida 19

Övriga bokslutskommentarer 

► Bokslutsprocessen
► Inför upprättandet av årsbokslutet har ekonomiavdelningen, i likhet med tidigare år, upprättat 

en bokslutsinstruktion. Fastställd rapporteringsplan finns inlagt i kommunens Processtöd 
vilken säkerställer att alla konton tillförs dokumentation och avstämningar i samband med 
upprättande av bokslut. 

► Vi konstaterar efter utförd granskning att ändamålsenliga avstämningar har skett och 
avstämning av konton är väl dokumenterade.

► Materiella anläggningstillgångar 
► Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Enligt 

RKR R4 ska avskrivning ske från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Avsteg 
från RKR R4 bedöms inte ge upphov till någon väsentlig resultateffekt.  

► Leasing 
► Leasingavtal ska klassificeras som finansiellt eller operationellt leasingavtal.  I de fall avtalet 

innebär att de ekonomiska fördelarna och riskerna med ägandet av objektet överförs från 
leasegivaren till leasetagarna ska det klassificeras som finansiellt leasingavtal. Alla 
leasingkontrakt har behandlats som operationella i redovisningen och därmed har kostnader 
redovisats linjärt under leasingperioden. Det uppges pågå ett arbete med att redovisa i 
enlighet med RKR R5 och avsteg från RKR R5 bedöms inte ge upphov till någon väsentlig 
resultateffekt. 
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Övriga bokslutskommentarer 

► Exploateringsredovisning
► Kommunen följer inte RKR om redovisning av exploateringsfastigheter per balansdagen 2020-

12-31 utan redovisning sker i sin helhet som anläggningstillgångar. Enligt RKR R4 ska 
uppdelning ske av tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav jämfört med 
tillgångar som inte uppfyller kriterierna att klassificeras som anläggningstillgång vilket ska 
klassificeras som omsättningstillgång. Per balansdagen intäktsförs tomtförsäljningar enligt 
RKR R2

► Beträffande Exploateringsprojekt och effekter av denna redovisning har inte bedömning 
kunnat göras för justering av värdet i balansräkningen. Detta arbete pågår och effekterna av 
redovisningen kan inte bedömas i årsbokslutet i likhet med delårsbokslutet. 

► Årsredovisning
► Årsredovisningen innehåller de rubriker och avsnitt som utgör de nya kraven på 

årsredovisning i kommuner.
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Nyheter

► Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett 
kommittédirektiv (Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om 
nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en 
bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner/regioner. 

► Utredaren ska bland annat:
► föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara 

utformade,

► undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen 
i kommuner och regioner, och

► föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella 
finanspolitiken.

► analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle 
få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.

► föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat, 

► föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,

► bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur 
regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

► Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021
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God ekonomisk hushållning
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer – finansiella mål

Granskning av årsbokslut 2020 

Finansiella indikatorer Bedömning

Resultatnivån ska vara minst 1,0 % av
skatte- och bidragsintäkter över en
femårsperiod.

Målet Uppnås ej. 
Summan av skatte- och 
bidragsintäkter över en 
femårsperiod uppgår till -0,7. 

Soliditeten skall uppgå till minst 60 % i
genomsnitt över en femårsperiod, exkl
pensionsförpliktelser som inte redovisats
bland skulder och avsättningar.

Målet Uppnås.
Soliditeten uppgår till 64 %. Det 
noteras dock att soliditeten för 
2020 exkl. pensionsåtagande 
minskade med 6 procentenheter 
i förhållande till 2019. 

Sales

Uppnås

Uppnås ej
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Övergripande verksamhetsmål 

Granskning av årsbokslut 2020 

Övergripande inriktningsmål Bedömning i 2020 årsredovisning

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens 
samhälle

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen 
inte är total men på väg mot god. 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning 
genom hela livet

Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen 
inte är total men på väg mot god.

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på 
gränsen till god.

4. Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet

Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och 
innovativ organisation

Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen 
betecknas som god inom vissa områden, på god 
väg inom vissa men sämre när det gäller 
långsiktigt hållbar ekonomi. 

• Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige om 5 
inriktningsmål.

• Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån respektive 
nämnds och bolags bedömning av måluppfyllelsen. Därutöver 
redovisas kommunens resultat i KKIK (kommuners kvalitet i korthet) 
för 40 indikatorer.
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Övergripande verksamhetsmål 

Granskning av årsbokslut 2020 

• I årsredovisningen framgår respektive verksamhet och bolagens arbete med 
inriktningsmålen. I statistik från KKIK saknas värden för år 2020 i 20 av 40 
indikatorer men utfallet har bedömts utifrån hur värden utvecklats även från 
tidigare perioder. Det går inte att tydligt utläsa vad som ligger till grund för 
bedömningen av att mål i vissa fall inte bedöms uppnås fullt ut och det 
saknas en fastställd skala vilka målen bedöms mot (exempelvis uppnås helt, 
delvis eller ej). Det är en subjektiv bedömning som görs av de enskilda 
utfallen och en sammanvägning sker till bedömning av total måluppfyllelse.

• Inriktningsmål 4 beskrivs ha en god måluppfyllelse. Samtidigt visar 4 av 
KKIK:s indikatorer att kommunen befinner sig bland de 25 % kommuner med 
sämst resultat,  5 indikatorer att kommunen placerar sig bland de 50 % bästa 
och 1 indikator visar att de tillhör de 25 % bästa kommunerna. Det är 
kommunens bedömning att måluppfyllelsen går åt rätt håll varför det är en 
god måluppfyllelse.

• 8 av 20 mätta indikatorer under 2020 visar att kommunen befinner sig bland 
de 25 % kommuner med bäst resultat. För 6 av den 20 indikatorerna placeras 
kommunen bland de 25 % med sämst resultat.  
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Kommunstyrelsens bedömning av god ekonomisk 
hushållning

• Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg men inte 
fullt ut uppnår en god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med det ekonomiska 
resultatet. Det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller 
kommunens ekonomi och långsiktiga finansiella resultat.

• För verksamheternas kvalitet och resultat redovisas en förhållandevis 
god måluppfyllelse. Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen 
inte är total men på väg mot god. Även om måluppfyllelsen inte är 
total i alla delar pekar flera indikatorer på en positiv utveckling.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31402



Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2020 är det vår uppfattning att:

• Den finansiella redovisningen i allt väsentligt har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala riktlinjer

• Räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild av 2020 års resultat och 
ställning per 2020-12-31

• Vi vill rikta uppmärksamhet avseende nettokostnadsutvecklingen som ökat 3,5 % och som för året 
mötts av ökade statliga bidrag. Även budgetavvikelse i nämnd för arbete och välfärd om totalt -52 
mkr vilket är en väsentlig avvikelse. Detta är faktorer som kräver noggrann övervakning under 
framtida räkenskapsår för att upprätthålla god ekonomisk hushållning inom kommunen.

• Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och följts upp av 
kommunstyrelsen. 

• Kommunen uppnår 1 av 2 beslutade finansiella målangivelser.

• Vi noterar att endast ett av inriktningsmålen bedöms ha uppfyllts av verksamhetsmålen. Vi noterar 
också att det inte tydligt framgår hur utfallen har bedömts av inriktningsmålen och kommunens att 
en subjektiv sammantagen bedömning görs för att bedöma måluppfyllelsen. Vi gör ingen annan 
bedömning än kommunstyrelsen avseende verksamhetsmåluppfyllelse per 2020-12-31 men vi 
rekommenderar att kommunen utvecklar beskrivningen av vilken metod som används vid 
bedömning av måluppfyllelsen.

• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.
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Sida 28

Sammanfattning

Utfall och kostnadsutveckling

► Resultatet per 31 december 2020 uppgår till 4 mnkr 
vilket är 6 mkr högre än budgeterat. 

► Året har påverkats av Covid-19 både i form av ökade 
kostnader men även ökade intäkter såsom generella 
stadsbidrag och bidrag för kostnadstäckning. 
Nettokostnadsutvecklingen är oroväckande och bör 
analyseras genom kostnadsökningar, volymökningar och 
effektivitetseffekter. Utvecklingen av COVID-19 
pandemin bedöms komma att fortsätta påverka 
kommunens ekonomi och innebär en framtida osäkerhet.

► Skatteintäkter, bidrag, utjämning ökade med ca 4 % i 
jämförelse med föregående år. Verksamhetens 
nettokostnader ökade med 3,5 % under motsvarande 
period. 

God redovisningssed
► Sedan 1 januari 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning som behandlar  kommuners 
rapportering. Vi bedömer, i allt väsentligt, att kommunens 
årsrapport uppfyller kraven i RKRs rekommendation.

Verksamheternas budgetavvikelse

► Verksamheternas totala budgetavvikelse uppgår till 6,0 
mnkr. Negativa budgetunderskott konstateras för 
Kommunstyrelsen (-2) Utbildningsnämnden (-5) och 
Nämnden för arbete och Välfärd (-52).

► Finansförvaltning redovisar positiv avvikelse på 56 mnkr 
fördelat på följande större poster; pensioner mm (+21,4), 
skatteintäkter och statsbidrag (+14,5), anslag till förfogande 

(+20) och jämförelsestörande poster (-9,1). 

Balanskravet och mål för god ekonomisk hushållning

► Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år enligt 
KF:s beslut att använda resultatutjämningsreserven 2019. 
Kommunallagens krav på en ekonomi i balans är uppfyllt vid 
räkenskapsårets utgång. 

► I årsrapporten dras slutsatsen att kommunen inte fullt ut 
uppnår en god ekonomisk hushållning utifrån KF:s 
inriktningsmål och det ekonomiska resultatet.  

► För verksamheternas kvalitet och resultat redovisas en 
förhållandevis god måluppfyllelse som inte på total är 
uppfylld men med indikationer på en positiv utveckling.

Slutsats och bedömning

► Med beaktande av kommunstyrelsens slutsats i 
årsredovisningen om måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning så är det vår uppfattning att kommunen inte 
uppnår God Ekonomisk hushållning för 2020.

► Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen 
har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Granskning av årsbokslut 2020 404



Lars Starck    Harald Justegård 

Auktoriserad revisor

lars.starck@se.ey.com harald.justegård@se.ey.com

+46 70 3901742 +46 480 444114
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  2021-03-31 
 
         

Till bolagsstämman i  
        Karlshamn Energi AB 
        Org.nr. 556223-8849 

 
 
 
Granskningsrapport för år 2020 

 
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2020. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och före-
skrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Gransk-
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning.  
 
Årets granskning har innehållit två frågor. Den ena frågan har gällt huruvida styrelsen 
fattat beslut om inköp av tre fiberföreningar och den andra frågan har gällt huruvida 
KEAB har följt investeringsprocessen inom bolagskoncernen avseende utbyggnad av 
fastighet på Prinsgatan.  
 
Enligt ägardirektivet ska dotterbolagen informera moderbolaget Stadsvapnet i Karls-
hamn AB (Stadsvapnet) angående bildande, köp eller försäljning av bolag. Ifråga om köp 
av fiberföreningar har inte föreningarna förvärvats utan köpet avser enbart fiber, då det 
är inkråmet som förvärvats. Köpen genomfördes också under 2018 och 2019. 
 
I granskningen av underlag till moderbolaget enligt Bilaga avseende investeringen i ut-
byggnad av fastighet på Prinsgatan kan vi konstatera att bolaget följt den praxis för inve-
steringar och begäran om utökad borgensram som gällt för perioden. Samtidigt har vi 
inte tagit del av underlag som visar att bolaget tidigt ska ha signalerat om en större inve-
stering som bedömdes vid tillfället uppgå till 40 mnkr. Bolaget understryker dock att in-
vesteringen kommunicerats med moderbolaget Stadsvapnet vid olika tillfällen. Det är 
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  2021-03-31 
 
vår bedömning att det åligger moderbolaget Stadsvapnet att skapa rutiner för en mer 
ändamålsenlig investeringsprocess. Med tanke på de stora investeringar som planeras 
inom KEAB-koncernen är det viktigt att investeringsprocessen framledes stödjer lång-
siktighet. KEAB kan konstruktivt bidra till detta genom att följa tydliga ägardirektiv och 
processer, i vilka information skall föreligga om olika tidpunkter vad gäller framtida in-
vesteringar. 
 
Jag finner att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.   
 
Karlshamn 2021-03-31 
 
Digital signatur 
Lars Beckman, lekmannarevisor 
 
 
 
 
./. Bilaga PM - Investeringsbeslut 
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Lekmannarevisor: Lars Beckman
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Lars Carl Anders Beckman
Date: 2021-03-31 14:35:02
BankID refno:  5f2ee784-ef4c-4423-a998-dc0e5b379214
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PM – KEAB Investeringsbeslut 

 

Datum 10 feb 
Till Lekmannarevisorn för KEAB och styrelsen för KEAB 
Från Lars Eriksson, EY 
 

 

Bakgrund 
Lekmannarevisorn för KEAB har valt att låta EY granska huruvida beslut fattats av styrelsen 
avseende gäller köp av fiberföreningar och investering i ny fastighet på Prinsgatan. När det 
gäller den nya fastigheten översändes i november 2020 en skrivelse till KEAB, Stadsvapnet 
och kommunstyrelsen angående investeringen i fastighet inom KEAB-koncernen. Utifrån vid 
tillfället känd information hade KEAB investerat 10 mnkr i fastighetsprojektet. Information om 
detta saknades i Stadsvapnet och det fanns därmed frågetecken kring huruvida investeringen 
funnits med i beredning av KEAB:s investeringsbehov för 2020 och om investeringen följt 
beslutad investeringsprocess. Lekmannarevisorn för KEAB efterlyste därför uppgifter om 
vilken skriftlig kommunikation som förelegat mellan KEAB och Stadsvapnet AB avseende 
investeringen.   
 

Köp av fiberföreningar 
I protokoll från 2018- 04-16 beslutar styrelsen i KEAB att ge VD befogenhet att genomföra köp 
av Halby fiberförening enligt redovisat avtalsförslag. Av sammanfattningen framgår att VD gjort 
en marknadsanalys fkirng vad som har betalats för liknande fibernät i södra Sverige samt gjort 
en kassaflödesanalys för återstående livslängd på 15 år. Priset uppges motsvara ett medelpris 
på marknaden. KEAB står för juridisk hjälp för att ta fram ett avtal. Teknisk översyn har gjorts 
av anläggningen och markavtal ska finnas. Tillkommande kunder ska erbjudas anslutning till 
samma pris som övriga kunder på landsbygden.  
I protokoll från 2019-06-18 fattar styrelsen beslut att ge VD i uppdrag att fullfölja köp och 
erforderliga handlingar av fiberföreningarna Ringmåla och Guövik enligt föredraget förslag och 
förutsättningar. I paragrafens sammanfattning framgår att avsikten är att förvärva fibernäten i 
respektive förening och att kalkylerna baseras på samma princip som vid köp av Halby 
fiberförening. Köpet ska bidra till att nå målet avseende fiber till Karlshamns kommun.  
Av protokoll från 2019-11-28 framgår att VD informerar om att överenskommelse har träffats 
med Guöviks fiberförening i enlighet med tidigare princip.  
Vid möte med VD och styrelseordförande 2020-12-01 redogörs för att de köpta fiberanlägg-
ningarna ligger insprängda eller som öar i KEAB:s fibersystem och genom att köpa dessa kan 
KEAB bygga vidare från de köpta näten och därmed inte behöva lägga ned egen fiber för 
motsvarande sträcka. Köpen uppges ha sammanlagt kostat c:a 2-2,5 mnkr. 
Enligt uppgift från vd ska köpen ha genomförts i samband med besluten i styrelsen, dvs under 
2018 och 2019 och därmed inte ha bokförts under 2020. Köpen har avsett den fysiska fibern. 
Alternativen har varit att gräva ned egen fiber” eller köpa fiber av fiberföreningarna. 
Föreningarna fanns kvar efter köpet och har därefter likviderats.   
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Bedömning 
Dotterbolagen ska alltid informera moderbolaget vid bildande, köp eller försäljning av bolag i 
enligt med §10 i ägardirektivet. I detta fall är köpet att betrakta som just inköp av fiber och inte 
köp av bolag, då det är inkråmet som förvärvats.     
 

Investering Fastighetsprojekt Prinsgatan 
Av protokoll från 2019-11-28 beslutar styrelsen att lämna över investeringsbudget till 
Stadsvapnet. Enligt protokollet är investeringsbudgeten på 158 mnkr och är destinerad 
huvudsakligen till vatten, värme och bredbandsverksamheten. Den långsiktiga investerings-
planen, enligt samma protokoll, uppgår till 1 092 mnkr, vara 700 mnkr till framtida 
vattenförsörjning. I underlaget till beslutet Budget 2020 för Karlshamns Energi framgår under 
rubriken Investeringsbudget 2020 med underrubrik Övrigt och gemensamt att 12,2 mnkr gäller 
fastigheten på Prinsgatan. I beloppet ingår 6 mnkr för kostnader för arkitekt samt till- och 
ombyggnad. Enligt intervju avser utbyggnaden av fastighet förberedelse för utbyggnaden, dvs 
den utbyggnad som motsvarar investeringen på 95 mnkr.  
I protokoll från 2020-04-16 under punkten Verksamhetsrapport lämnar VD information om att 
utbyggnad av fastigheten på Prinsgatan. Enligt protokollet har frågan tagits upp på tidigare 
styrelsemöten. Tidplanen anges till att lämna in bygglovshandlingar i maj och därefter påbörja 
projekteringen. Därefter ska projektet tas upp till styrelsebeslut i oktober eller november och 
därefter påbörjas upphandling. Projektet är inkluderat i beslutsunderlag i rambudget 2021 till 
ett värde av 95 mnkr.  
I rambudget inskickad 2020-06-05 samt revideringar från 7 och 30 november 2020 redovisas 
investeringen för Fastighetsprojekt som kostnadsmässigt sträcker sig över perioden 2020 till 
2022. Under 2020 prognostiseras kostnaden till 8 mnkr och utfall blev 6,1 mnkr  
I Stadsvapnets protokoll från 2021-01-12 fastställs investeringsbudget för 2021-22 och 
preliminärt för år 2023. I kallelsen till sammanträdet framgår att fastighetsinvesteringen skjutits 
fram ett (1) år och slutdatum är nu satt till 2024.  
I intervju med VD och ordförande den 2020-12-01 framhålls från VD att bolaget har skickat in 
de underlag som Stadsvapnet har krävt. Investeringar över 7 mnkr ska redovisas per projekt 
och att detta tas fram för styrelsebeslut i april och översänds till Stadsvapnet i juni. Det handlar 
om en enkel uppställning över investeringarna med uppgift om behov av eventuellt utökad 
borgensram. Några kompletterande frågor från Stadsvapnet hade vid intervjutillfället inte 
inkommit till KEAB.   Under ett styrelseseminarium har diskussioner förts om konsekvenser av 
om investeringen genomförs eller inte genomförs. Enligt intervju ges inte startbesked för en 
investering av Stadsvapnet eller kommunstyrelsen, däremot ges godkännande till 
investeringar ett år i taget då borgensramar fastställs årligen i kommunfullmäktige. Enligt 
uppgift från KEAB:s ekonomichef hade under hösten hade 10,3 mnkr använts för 
projekteringen. Detta avser upparbetade, pågående och beställda arbeten under 2019, 2020 
och 2021. 
I kompletterande intervju med vd anges att styrelsen i april 2019 angav 40 mnkr i rambudget 
för att bygga ut befintlig fastighet och att denna summa ingick i KEAB:s investeringsäskande 
till Stadsvapnet för 2020. Denna investering avsåg utbyggnad av fastighet på Prinsgatan och 
det behov som fanns innan VA blev en del av Karlshamn Energi. Det gjordes en behovsanalys 
under hösten 2019, dvs vilka ytor och funktioner som behövdes för både VA-verksamheten 
och bredbandsverksamheten. Den första uppskattning av behovsinventering presenterades 
för styrelse i januari 2020.  Därefter gjordes en förstudie för underlag till rambudget 2021, vilken 
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presenterade för styrelsen i april 2020. I budgeten framgår investeringskostnader motsvarande 
6 mnkr för 2020, vilket avsåg beslutsunderlag för upphandling, en mindre del för förstudien 
och del av projektering och bygglovshandlingar.  
Det har skett förändringar av hur Stadsvapnet vill ha information om investeringar. Det är första 
gången som det i en rambudget krävs uppdelning för uppdelning av investeringar över 
respektive under 7 mnkr. Skälet till förändringen är oro för borgenstaket.  
 
Bedömning 
Granskaren har inte tagit del av underlag som visar att KEAB signalerat om en större 
investering på Prinsgatan på 40 mnkr exklusive VA. Samtidigt har det inte heller funnits krav 
på att redovisa investeringar på ett tydligt sätt till moderbolaget. Det är först till 
investeringsbudgeten för 2021 som det ställs krav på ökad tydlighet på dotterbolagen från 
moderbolagets sida. Såsom investeringsprocessen beskrivits i intervjuer finns uppenbara 
risker för förgävesprojekteringar, då kommunkoncernen närmar sig lånetaket och därmed kan 
tvingas att säga nej till påbörjade projekt.  
Att lån via borgensåtagande godkänns per år istället för per projekt höjer också risken. Det 
finns i handlingarna uppgift om projekteringskostnader på 6 mnkr för 2020 men att 
moderbolaget ska förstå att projekteringskostnaderna är en del av betydligt större investering 
får bedömas som små. Av intervjuer framgår inte heller att det förekommit informella kontakter 
mellan moderbolag och KEAB i denna fråga. I nuläget behöver fastighetsinvesteringen få 
klartecken från moderbolaget för att kunna genomföras.  
Sammantaget har KEAB följt praxis för investeringar och begäran om utökad borgen och det 
är ägaren som ansvarar för att skapa en mer ändamålsenlig process. Dock behöver KEAB 
arbeta för att en sådan process kommer på plats, inte minst med tanke på kommande stora 
investeringar i VA-verksamheten.  
Kortfattat kan bolag bara fortsätta med de investeringar som pågår just nu, investeringar som 
sträcker sig över 2023 -24 måste få startbesked.  
 
Malmö 2021-03-02 
 
Lars Eriksson, EY 
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  2021-03-31 
 

- 

 
 
         

Till bolagsstämman i  
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

        Org.nr 556527-9345 

 
 
 
 
Granskningsrapport för år 2020 

 
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2020. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och före-
skrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Gransk-
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning.    
 
Jag finner att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.   
 
 
Karlshamn, 2021-03-31 
 
Digital signatur 
Lars Beckman, lekmannarevisor 
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  2021-03-31 
 
         

Till bolagsstämman i  
        Karlshamns Energi Vatten AB 
        Org.nr. 559170-4308 

 
 
  
Granskningsrapport för år 2020 

 
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2020. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och före-
skrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Gransk-
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning.  
 
I årets granskning berörs Karlshamns Energi Vatten AB av frågan huruvida Karlshamn 
Energi AB (KEAB) har följt investeringsprocessen inom bolagskoncernen avseende ut-
byggnad av fastighet på Prinsgatan.  
 
I granskningen av underlag till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB (Stadsvapnet) 
avseende investeringen i utbyggnad av fastighet på Prinsgatan kan vi konstatera att 
KEAB har följt den praxis för investeringar och begäran om utökad borgensram som gällt 
för perioden. Samtidigt har vi inte tagit del av underlag som visar att bolaget tidigt ska 
ha signalerat om en större investering som bedömdes vid tillfället uppgå till 40 mnkr. 
Bolaget understryker dock att investeringen kommunicerats med Stadsvapnet vid olika 
tillfällen. Det är vår bedömning att det åligger moderbolaget att skapa rutiner för en 
mer ändamålsenlig investeringsprocess. Med tanke på de stora investeringar som 
planeras inom KEAB-koncernen är det viktigt att investeringsprocessen framledes 
stödjer långsiktighet.  KEAB kan konstruktivt bidra till detta genom att följa tydliga ägar-
direktiv och processer, i vilka information skall föreligga om olika tidpunkter vad gäller 
framtida investeringar. 
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  2021-03-31 
 
  
 
 
Utifrån ovanstående finner jag att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kon-
trollen varit tillräcklig.   
 
Karlshamn, 2021-03-31 
 
Digital signatur 
Lars Beckman, lekmannarevisor 
 
 
 
./. Bilaga - PM Investeringsbeslut 
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PM – KEAB Investeringsbeslut 

 

Datum 10 feb 
Till Lekmannarevisorn för KEAB och styrelsen för KEAB 
Från Lars Eriksson, EY 
 

 

Bakgrund 
Lekmannarevisorn för KEAB har valt att låta EY granska huruvida beslut fattats av styrelsen 
avseende gäller köp av fiberföreningar och investering i ny fastighet på Prinsgatan. När det 
gäller den nya fastigheten översändes i november 2020 en skrivelse till KEAB, Stadsvapnet 
och kommunstyrelsen angående investeringen i fastighet inom KEAB-koncernen. Utifrån vid 
tillfället känd information hade KEAB investerat 10 mnkr i fastighetsprojektet. Information om 
detta saknades i Stadsvapnet och det fanns därmed frågetecken kring huruvida investeringen 
funnits med i beredning av KEAB:s investeringsbehov för 2020 och om investeringen följt 
beslutad investeringsprocess. Lekmannarevisorn för KEAB efterlyste därför uppgifter om 
vilken skriftlig kommunikation som förelegat mellan KEAB och Stadsvapnet AB avseende 
investeringen.   
 

Köp av fiberföreningar 
I protokoll från 2018- 04-16 beslutar styrelsen i KEAB att ge VD befogenhet att genomföra köp 
av Halby fiberförening enligt redovisat avtalsförslag. Av sammanfattningen framgår att VD gjort 
en marknadsanalys fkirng vad som har betalats för liknande fibernät i södra Sverige samt gjort 
en kassaflödesanalys för återstående livslängd på 15 år. Priset uppges motsvara ett medelpris 
på marknaden. KEAB står för juridisk hjälp för att ta fram ett avtal. Teknisk översyn har gjorts 
av anläggningen och markavtal ska finnas. Tillkommande kunder ska erbjudas anslutning till 
samma pris som övriga kunder på landsbygden.  
I protokoll från 2019-06-18 fattar styrelsen beslut att ge VD i uppdrag att fullfölja köp och 
erforderliga handlingar av fiberföreningarna Ringmåla och Guövik enligt föredraget förslag och 
förutsättningar. I paragrafens sammanfattning framgår att avsikten är att förvärva fibernäten i 
respektive förening och att kalkylerna baseras på samma princip som vid köp av Halby 
fiberförening. Köpet ska bidra till att nå målet avseende fiber till Karlshamns kommun.  
Av protokoll från 2019-11-28 framgår att VD informerar om att överenskommelse har träffats 
med Guöviks fiberförening i enlighet med tidigare princip.  
Vid möte med VD och styrelseordförande 2020-12-01 redogörs för att de köpta fiberanlägg-
ningarna ligger insprängda eller som öar i KEAB:s fibersystem och genom att köpa dessa kan 
KEAB bygga vidare från de köpta näten och därmed inte behöva lägga ned egen fiber för 
motsvarande sträcka. Köpen uppges ha sammanlagt kostat c:a 2-2,5 mnkr. 
Enligt uppgift från vd ska köpen ha genomförts i samband med besluten i styrelsen, dvs under 
2018 och 2019 och därmed inte ha bokförts under 2020. Köpen har avsett den fysiska fibern. 
Alternativen har varit att gräva ned egen fiber” eller köpa fiber av fiberföreningarna. 
Föreningarna fanns kvar efter köpet och har därefter likviderats.   
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Bedömning 
Dotterbolagen ska alltid informera moderbolaget vid bildande, köp eller försäljning av bolag i 
enligt med §10 i ägardirektivet. I detta fall är köpet att betrakta som just inköp av fiber och inte 
köp av bolag, då det är inkråmet som förvärvats.     
 

Investering Fastighetsprojekt Prinsgatan 
Av protokoll från 2019-11-28 beslutar styrelsen att lämna över investeringsbudget till 
Stadsvapnet. Enligt protokollet är investeringsbudgeten på 158 mnkr och är destinerad 
huvudsakligen till vatten, värme och bredbandsverksamheten. Den långsiktiga investerings-
planen, enligt samma protokoll, uppgår till 1 092 mnkr, vara 700 mnkr till framtida 
vattenförsörjning. I underlaget till beslutet Budget 2020 för Karlshamns Energi framgår under 
rubriken Investeringsbudget 2020 med underrubrik Övrigt och gemensamt att 12,2 mnkr gäller 
fastigheten på Prinsgatan. I beloppet ingår 6 mnkr för kostnader för arkitekt samt till- och 
ombyggnad. Enligt intervju avser utbyggnaden av fastighet förberedelse för utbyggnaden, dvs 
den utbyggnad som motsvarar investeringen på 95 mnkr.  
I protokoll från 2020-04-16 under punkten Verksamhetsrapport lämnar VD information om att 
utbyggnad av fastigheten på Prinsgatan. Enligt protokollet har frågan tagits upp på tidigare 
styrelsemöten. Tidplanen anges till att lämna in bygglovshandlingar i maj och därefter påbörja 
projekteringen. Därefter ska projektet tas upp till styrelsebeslut i oktober eller november och 
därefter påbörjas upphandling. Projektet är inkluderat i beslutsunderlag i rambudget 2021 till 
ett värde av 95 mnkr.  
I rambudget inskickad 2020-06-05 samt revideringar från 7 och 30 november 2020 redovisas 
investeringen för Fastighetsprojekt som kostnadsmässigt sträcker sig över perioden 2020 till 
2022. Under 2020 prognostiseras kostnaden till 8 mnkr och utfall blev 6,1 mnkr  
I Stadsvapnets protokoll från 2021-01-12 fastställs investeringsbudget för 2021-22 och 
preliminärt för år 2023. I kallelsen till sammanträdet framgår att fastighetsinvesteringen skjutits 
fram ett (1) år och slutdatum är nu satt till 2024.  
I intervju med VD och ordförande den 2020-12-01 framhålls från VD att bolaget har skickat in 
de underlag som Stadsvapnet har krävt. Investeringar över 7 mnkr ska redovisas per projekt 
och att detta tas fram för styrelsebeslut i april och översänds till Stadsvapnet i juni. Det handlar 
om en enkel uppställning över investeringarna med uppgift om behov av eventuellt utökad 
borgensram. Några kompletterande frågor från Stadsvapnet hade vid intervjutillfället inte 
inkommit till KEAB.   Under ett styrelseseminarium har diskussioner förts om konsekvenser av 
om investeringen genomförs eller inte genomförs. Enligt intervju ges inte startbesked för en 
investering av Stadsvapnet eller kommunstyrelsen, däremot ges godkännande till 
investeringar ett år i taget då borgensramar fastställs årligen i kommunfullmäktige. Enligt 
uppgift från KEAB:s ekonomichef hade under hösten hade 10,3 mnkr använts för 
projekteringen. Detta avser upparbetade, pågående och beställda arbeten under 2019, 2020 
och 2021. 
I kompletterande intervju med vd anges att styrelsen i april 2019 angav 40 mnkr i rambudget 
för att bygga ut befintlig fastighet och att denna summa ingick i KEAB:s investeringsäskande 
till Stadsvapnet för 2020. Denna investering avsåg utbyggnad av fastighet på Prinsgatan och 
det behov som fanns innan VA blev en del av Karlshamn Energi. Det gjordes en behovsanalys 
under hösten 2019, dvs vilka ytor och funktioner som behövdes för både VA-verksamheten 
och bredbandsverksamheten. Den första uppskattning av behovsinventering presenterades 
för styrelse i januari 2020.  Därefter gjordes en förstudie för underlag till rambudget 2021, vilken 
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presenterade för styrelsen i april 2020. I budgeten framgår investeringskostnader motsvarande 
6 mnkr för 2020, vilket avsåg beslutsunderlag för upphandling, en mindre del för förstudien 
och del av projektering och bygglovshandlingar.  
Det har skett förändringar av hur Stadsvapnet vill ha information om investeringar. Det är första 
gången som det i en rambudget krävs uppdelning för uppdelning av investeringar över 
respektive under 7 mnkr. Skälet till förändringen är oro för borgenstaket.  
 
Bedömning 
Granskaren har inte tagit del av underlag som visar att KEAB signalerat om en större 
investering på Prinsgatan på 40 mnkr exklusive VA. Samtidigt har det inte heller funnits krav 
på att redovisa investeringar på ett tydligt sätt till moderbolaget. Det är först till 
investeringsbudgeten för 2021 som det ställs krav på ökad tydlighet på dotterbolagen från 
moderbolagets sida. Såsom investeringsprocessen beskrivits i intervjuer finns uppenbara 
risker för förgävesprojekteringar, då kommunkoncernen närmar sig lånetaket och därmed kan 
tvingas att säga nej till påbörjade projekt.  
Att lån via borgensåtagande godkänns per år istället för per projekt höjer också risken. Det 
finns i handlingarna uppgift om projekteringskostnader på 6 mnkr för 2020 men att 
moderbolaget ska förstå att projekteringskostnaderna är en del av betydligt större investering 
får bedömas som små. Av intervjuer framgår inte heller att det förekommit informella kontakter 
mellan moderbolag och KEAB i denna fråga. I nuläget behöver fastighetsinvesteringen få 
klartecken från moderbolaget för att kunna genomföras.  
Sammantaget har KEAB följt praxis för investeringar och begäran om utökad borgen och det 
är ägaren som ansvarar för att skapa en mer ändamålsenlig process. Dock behöver KEAB 
arbeta för att en sådan process kommer på plats, inte minst med tanke på kommande stora 
investeringar i VA-verksamheten.  
Kortfattat kan bolag bara fortsätta med de investeringar som pågår just nu, investeringar som 
sträcker sig över 2023 -24 måste få startbesked.  
 
Malmö 2021-03-02 
 
Lars Eriksson, EY 
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Granskningsrapport för är 2O2O

Jag Lars-Erik Johansson - av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

utsedd lekmannarevisor - har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som

gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll

samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål

samt de lagar och föreskrifter som gäller fÖr verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen' god

revisionssed i kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och

fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behovs

för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedomer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen

varit tillräcklig

zoztQt,d
C -zt \-

Johansson
Lekmannarevisor
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Till bolagsstämman i Karlshamn Kombiterminal. org nr 55661 6-s659

Granskningsrapport för år 2OZO

Jag av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under år ZO2O

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv

och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verk-

samheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och rnål samt de lagar och föreskrifter som gäller

för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksam het, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning, som behövs för att ge rimlig

för bedömning och prövning.

Jag finner att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn 2103 10

'a4
?.v1 u (

Erik Johansson

Lekmannarevisor
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Till årsstämman i Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Orga nisationsnu mmer 556526-8355

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskapsåret 2020.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god
revisionssed i kommunalverksamhet. Det innebär att jag har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad
försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Min granskning, har huvudsakligen bestått i att löpande granska
protokoll från styrelsens sammanträden. Den har inriktats på att
granska att besluten verkställts och att verksamheten håller sig
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger.
Jag har också haft tillgång till, och läst, handlingar som utgör
underlag för styrelsens beslut. Verkställande direktörens månads-
brev ger också en bra bild av hur verksamheten fortskrider.
Vid samtal med bolagets auktoriserade revisor har jag också fått
del av hans iakttagelser under året.

Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Ka n 2Q2t-03-02

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och
bolagets årsstämma utsedd lekmannarevisor.

Kje
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Till årsstämman i Karlshamnsfastigheter AB

Orga nisatio nsn ummer 556188-51 60

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskapsåret 2020.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god

revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad

försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamå lsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Min granskning, har huvudsakligen bestått i att löpande granska

protokoll från styrelsens sammanträden. Den har inriktats på att
granska att besluten verkställts och att verksamheten håller sig
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger.
Jag har också haft tillgång till, och läst, handlingar som utgör
underlag för styrelsens beslut. Vid samtal med bolagets
auktoriserade revisor har jag också fått del av hans iakttagelser
under året. På grund av det stora allmänna intresset för
byggnationen på Emigranten t har jag valt att bifoga ett PM

avseende såväl historia som nuläge i denna fråga.

Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Karls 202L-03-02

Lars-l Kjel

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och

bolagets årsstämma utsedd lekmannarevisor.
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PM

angående Karlshamnsfastigheter AB;s uppdrag att
bebygga Emigranten 1

Historia
När bolaget från allra första början fick uppdraget att äga och förvalta ett
antal fastigheter, var det utan någon anställd och utan någon egentlig
organisation för ett sådant uppdrag. De tjänster som krävdes, fick köpas

in externt. Kommunfullmäktige i Karlshamns Kommun beslutade att
ytterligare utöka fastighetsbeståndet av olika skä1. Någon förändring av

bolagets organisation gjordes dock inte.
2016 fick bolaget i uppdrag att på piren i Karlshamn uppföra det största
byggprojektet i Karlshamns historia. Hela bygget beräknades då kunna

klaras inom ramen 300 miljoner. Ett så stort projekt innehåller många risker
av olika slag och kräver mycket kunskap, vilket bolaget själv inte förfogade
över. Allt fler tjänster fick då köpas in. Hur byggnaden skulle utformas var
inte helt klart när bolaget fick uppdraget. Justeringar och förtydliganden
kom dock de närmsta åren därefter. När bolaget under 2020 konstaterar
att ramen om 300 miljoner inte räcker, är detta inte så märkligt. Under åren
har förekommit en viss inflation, justeringar i byggnadens utseende,
förändrad byggkonjunktur mm. Kommunfullmäktige beslutade också att
bolaget fick en utökad ram för färdigställandet. En del brister kan konsta-

teras under de år som förflutit, exempelvis avsaknaden av en egen

byggprojektorga n isation, att ka lkyler och prognoser inte u ppdaterats

kontinuerligt och en viss brist i internkontrollen. Under åren har också

bytts styrelse och VD ett antal gånger, vilket inte gynnat kontinuiteten.
Att hitta syndabockar för diverse misstag är inte en lekmannarevisors

uppgift, och med tanke på förutsättningarna varje styrelse och VD haft
skulle jag ändå inte klarat det, allra minst gentemot den nuvarande styrelsen

och tillförordnade Vd:n, de har ju ärvt den situation som råder.

Nuläge

I slutet av 2O2O har jag som lekmannarevisor granskat situationen vad

avser bebyggandet av Emigranten 1, till viss del med hjälp av

revisionsföretaget EY. En del historiska brister (beskrivet ovan)

konstaterades, men det viktigaste är ändå de identifierade risker som

föreligger vid ett så stort byggprojekt. Detta har jag kommunicerat med

styrelse och VD för bolaget. Bolagets styrelse har själva också konstaterat
brister och insett risker, och har påbörjat ett arbete för att minimera
riskerna inför framtiden. Jag kommer att fortsätta dialogen med bolaget
för att kunna vara ett stöd framåt i tiden.

Karlshamn i februari 2O2L

Lars-l e

lekmannarevisor för Karlshamn rAB
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Jag, Thomas Nilsson, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor,
har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i

kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge

rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn 202L-O3-L7

Thomas Nilsson

Lekmannarevisor Kreativum i Blekinge AB
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2021-03-18

Till bolagsstämman i Stadsvapnet i Karlshamn AB

Org. Nr 556427-2382

Granskningsrapport för år 2020

Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets 
verksamhet under år 2020.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de lagar och föreskrifter, som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ansvarar 
för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt full-
mäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Detta innebär att lekmanna-
revisorn, till skillnad mot den auktoriserade revisorn, har ett särskilt granskningsuppdrag avseende 
ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande verksamhet och tillräcklig intern kontroll. Gransk-
ningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedöm-
ning och prövning.

Ägardirektiven för Stadsvapnet ändrades 2018. Tidigare hade bolagets huvudsakliga funktion varit att 
samordna skattesituationen för bolagskoncernen. I de nya direktiven fick Stadsvapnet en mer aktiv 
roll innebärande större uppsikts- och tillsynsansvar för koncernen.

I min granskningsrapport för år 2019 noterade jag att ett flertal åtgärder vidtagits för att stärka bo-
lagets styrande och samordnande uppdrag. När det gäller bolagens investeringar hade Stadsvapnet 
inlett ett arbete med att skapa en samlad översikt med betydligt tätare uppföljning av bolagen. 

Tyvärr visar våra granskningar under år 2020, framför allt av beredningen av KAFAB:s begäran om en 
utökad borgensram med 130 mnkr, att det fortfarande råder delade meningar inom Stadsvapnets 
styrelse om Stadsvapnets ansvar och vad som innefattas i begreppet samordningsansvar genom 
ägardirektivet och bolagsordningen. Jag finner att detta resulterat i brister vad gäller uppsikten över 
bolagen och brister i beredningen av investeringsärenden.

Granskningen av beredningen av KAFAB:s begäran om utökad borgensram visar att beslutet inte 
underbyggdes med tillräckligt underlag gällande omfattning, detaljnivå och analys utifrån ett riskper-
spektiv. Viktiga komponenter saknades i underlaget såsom bredare riskanalys, slutkostnadskalkyl och 
marknadsanalys. Det saknas en tydlig, standardiserad och dokumenterad investeringsprocess, vilket 
är ett ansvar för moderbolaget att ange.
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Även om det finns ett fullmäktigebeslut om projektet från 2016 måste Stadsvapnet utöva sitt ägaran-
svar och ta en aktiv roll i beredningen av den utökade borgensramen. Detta är särskilt viktigt då 
granskningen visar att det föreligger en hög risk i projektet. De antaganden som använts i delrapport 
2 bygger på intervjuer med företrädare för KAFAB och projektledningen för byggnationen, varför vi 
inte delar synen på att de beräkningar som gjorts i vår granskning skulle vara alltför negativa. 

Granskningsrapporten Piren 5, del 1 och 2 bifogas.   

Jag anser att ägardirektivens vaga formuleringar har medverkat till bristerna. Speciellt angående 
investeringar borde ansvar, beslutsordning inklusive beloppsgränser, krav på investeringsanalys, 
marknadsanalys, riskanalys med känslighetsanalys, tredjepartskontroll, klargöras på ett tydligt sätt. 
Jag anser att Stadsvapnet har ett särskilt ansvar att bereda större investeringar också utifrån att ge 
tydliga underlag för kommunstyrelsen i dess uppdrag att väga av investeringar mellan kommunen 
och bolagen.

Jag noterar att Stadsvapnets organisation har stärkts med en ny VD, som har påbörjat arbetet med 
att se över hela ekonomistyrningen och investeringsprocessen samt sätta policys och riktlinjer med 
mera för att förbättra översynen som moderbolag. En koncerncontroller har anställts. En skriftlig 
rapporteringsrutin är beslutad för dotterbolagen och är under uppsättning. Nya rutiner är under in-
förande för kommunkoncernredovisning, systematisk uppföljning, riskanalys och utbildning. Jag 
anser att detta arbete är mycket viktigt och bör fortsätta så snabbt och effektivt som möjligt. 

Min övergripande bedömning är att Stadsvapnet tillsammans med kommunfullmäktige måste inten-
sifiera arbetet med att skapa klarhet i arbetsordningen och beslutsordningen inom bolagskoncernen 
för att bättre uppfylla sin roll som ägare.

Under slutet av året har en rad åtgärder vidtagits och planerats, som syftar till förbättrade rutiner, 
system och processer. Jag finner, trots ovanstående kritik, att bolagets verksamhet skötts på tillräck-
ligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kon-
trollen varit tillräcklig.

Karlshamn 2021-03-18

Digital signatur
Bengt Olofsson
Lekmannarevisor i Stadsvapnet i Karlshamn AB    
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Lekmannarevisor: Bengt Olofsson
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Granskningsrapport – Piren 5
KAFAB, Stadsvapnet AB och 
kommunstyrelsen
Beslut om utökad borgensram
2021-03-12 – Steg 1
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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte
► På uppdrag av Lekmannarevisorerna och de förtroendevalda 

revisorerna har EY granskat investeringen Piren 5 och det 
beslutsunderlag som förelegat för ytterligare godkännande av 130 
mnkr i borgensram. 

► Syftet med granskningen har varit att förstå, granska och bedöma 
vad som låg till grund för beslutet och huruvida detta var ett 
tillräckligt omfattande underlag. Syftet har också varit att bedöma 
hur de olika styrelserna agerat vid tidpunkten för detta beslut och 
för att förebygga negativa finansiella konsekvenser av projektet.

Resultat
► Det huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att 

beslutet om utökad borgensram inte underbyggdes med tillräckligt 
underlag både gällande omfattning, detaljnivå och analys utifrån ett 
riskperspektiv. 

► Vidare är vår sammanfattande bedömning att det saknades viktiga 
komponenter såsom bredare riskanalys och marknadsanalys. De 
inblandade organen beredde/analyserade inte beslutsunderlaget, 
och följde inte upp, i tillräcklig utsträckning tillsammans med att 
granskningen visade att det funnits väsentliga brister från KAFABs 
sida avseende hur projektet styrts och följts upp som bidrar till 
situationen.

► Granskningen visar även på planerade och påbörjade åtgärder 
framåt hos de olika organen med anledning av den finansiella 
risk som kommunkoncernen har tagit genom investeringen. 

Rekommendationer utifrån genomförd granskning

Process/styrning:
► Standardisera och tydliggöra investeringsprocessen för respektive organ med 

tillhörande policys, rutiner och instruktioner.

► Säkerställa att det inför beviljande av kommunal borgen för investeringar 
framgår tydligt och genomgående hur intäkter, kostnader, kassaflödeseffekter 
och prognoser ser ut, dvs. en grundlig kalkyl med tillhörande analys och 
redogörelse för antaganden tillsammans med en marknadsanalys.

► Säkerställa att det görs en grundlig riskbedömning inför beslut om borgen.

► Tillse styrning som klargör vilken riskexponering kommunen långsiktigt ska 
ha, det vill säga vilka kriterier som måste uppfyllas för att kommunen ska 
bevilja borgen (standardiserade beslutskriterier).  

Rapportering och uppföljning:
► Säkerställa en löpande rapportering och uppföljning av projektet avseende 

framdrift, kostnader och risker. 

► Stärka kontroll och kvalitetssäkringen i investerings- och projektprocessen för 
att säkerställa efterlevnad, minimera oförutsedda händelser och att projektet 
följer plan.

► Följa upp de åtgärder som planerats och som måste till med anledning av 
den finansiella risk som kommunkoncernen har tagit med anledning av 
investeringen. 

► Ovanstående rekommendationer bör införlivas och täckas in i styr- och 
uppföljningsdokument på KAFAB nivå, men även på ett övergripande plan 
i Stadsvapnets ägarstyrning och i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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Syftet med granskningen är att bedöma om flera olika styrelser agerar för 
att förebygga negativa konsekvenser av projektet

► Lekmannarevisorerna och de förtroendevalda 
revisorerna har följt investeringen av Piren 5 
under en längre tid. En tätare uppföljning och 
diskussion med ett flertal olika frågeställningar  
har skett inom revisorskollegiet under de senaste 
åren. Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har 
frågor ställts om hur KAFAB:s resultat ska 
förbättras, hur det negativa kassaflödet ska 
hanteras och avsaknad av uppdaterad 
känslighets- och riskanalys etc. Revisorerna 
konstaterar att svaren från Kommunstyrelsen 
inte ger svar på de frågor som ställts och en oro 
finns kring projektrisker och hur investeringens 
kalkyler ska hålla. En extern framtagen rapport 
publicerad i augusti 2020 visar även på en rad 
brister såsom bristande kontroll och dålig 
kostnadsuppföljning. 

► Revisorerna har med bakgrund av ovan beslutat 
att granska beslutsunderlagen inför begäran om 
utökad borgensram. Granskningen fokuserar på 
vilka riskanalyser och riskminimerande åtgärder 
samt internkontrollmoment som företagits samt 
vilka överväganden rörande risker som gjorts i 
Stadsvapnet och i Kommunstyrelsen med 
anledning av begäran. 

► EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat investeringen Piren 5 och 
det beslutsunderlag som förelegat för ytterligare 
godkännande av 130 mnkr i borgensram. 

► Huvudsyftet med granskningen har varit att 
förstå och granska vad som låg till grund för 
beslutet och bedöma huruvida detta var ett 
tillräckligt omfattande underlag. Detta inkluderar 
även att:

► (1) Bedöma om flera olika styrelser agerat vid 
detta beslut samt för att förebygga negativa 
finansiella konsekvenser av projektet, genom 
tidigare känd information samt utifrån 
genomförda riskanalyser. 

► (2) Förstå vilka åtgärder som har planerats 
/vidtagits med anledning av den finansiella 
risk som kommunkoncernen har tagit med 
anledning av investeringen. 

► Granskningen avgränsas i enlighet med syftet 
samt de två efterföljande sidorna (organöverblick 
och tidslinje) och omfattar en övergripande risk-
analys och bedömning av beslutsunderlaget 
inklusive tillhörande kända dokument, 
underlag och analyser. 

► Den övergripande granskningen och 
riskbedömningen har baserats på en 
genomgång av relevant dokumentation som rör 
investeringen och beslutet om utökad 
borgensram samt flertalet intervjuer med 
representanter från KABAB, Stadsvapnet och 
Kommunstyrelsen *

► Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som 
bildar underlag för revisionens analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisions-
kriterierna i denna granskning utformats utifrån 
följande:

► Aktiebolagslagen 8 kap

► Kommunallagen 6 och 12 kap

► God revisionssed i kommunal verksamheten

► Best practice

Bakgrund Syfte och avgränsning Metod

* Se appendix för intervjulista, intervjufrågor samt dokumentlista
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Synpunkter från faktakontroll från KAFAB och Stadsvapnet AB

► Viktigt att betona att Netport AB inte har varit en 
del av den formella beslutsgången

► Av de medel som tidigare förbrukats i projektet 
har medel använts till pålning

► Den nya projektorganisationen för bygget 
infördes under hösten 2020. 

► KAFAB har genomfört en förstudie av 
förprojekteringstiden och vidtog därefter 
åtgärder för en förbättrad intern kontroll. 

► Viktigt att KAFAB avslutade den tidigare 
organiseringen och tog tillbaka funktioner som 
tidigare upphandlats. 

Kommentarer till  rapporten, 
Stadsvapnet AB, 25 feb 20212

► Stadsvapnet lämnar inga detaljerade 
synpunkter på rapporternas innehåll. 

► Stadsvapnet konstaterar att det funnits ett 
större behov av uppsikt i projektet på Östra 
Piren 5. Samtidigt är flera åtgärder på gång för 
att stärka styrningen av bolagen och samordna 
koncernen i en helhet. 

► Uppsikten behöver framledes kännetecknas av 
mer kritiskt tänkande och ökad systematik. 

► Stadsvapnet har ansvar för att systematiskt 
säkerställa att bolagens verksamheter och 
projekt drivs utifrån ägardirektivet med 
ändamålsenlig verksamhet, god ekonomisk 
hushållning och intern kontroll. 

► En redovisning lämnas över åtgärder som 
implementerats under 2019-2021. 

Kommentarer till  rapporten, 
KAFAB:s styrelse 18 feb 20211
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För att förstå nuläget redogörs för respektive organs ansvar och uppdrag 
relaterat till projektet Piren 5

Netport
Science Park

KAFAB

Stadsvapnet

Kommunstyrelsen (KS) 

► Ansvar/uppdrag: 
Ansvariga för projektet och dess 
utförande. 

► Ansvar/uppdrag: 
Genom ägardirektivet ett 
samordningsansvar.

► Ansvar/uppdrag: 
Uppsiktsplikt och helhetsansvar på ett 
övergripande plan. 

Kommun-
fullmäktige (KF)

► KAFAB fick 
uppdraget att 
uppföra 
byggnaden Piren 
5 och anlitade 
byggherre-
ombud från 
Netport Science 
Park

► Ansvar/uppdrag: 
Enligt kommunallagen 
får kommunfullmäktige 
som yttersta ägare ta 
ställning i frågor av 
större vikt eller av 
principiell karaktär

Inom granskningens ramar
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Tidslinje som visar de mest väsentliga beslut som tagits gällande utökad 
borgensram för Piren 5

KF beslutar om att ge 
KAFAB uppdrag att 
genomföra Piren 5 
och beviljade en 

borgensram om 300 
mnkr exkl. moms

13 juni 2016 15 juni 2020

KF beslutar om att 
utöka borgensramen 
avseende Piren 5 till 

430 mnkr

4 juni 2020

KAFAB styrelse 
sammanträder och 

beslutar att 
översända beslutet till 

Stadsvapnet, för 
yttrande att tillskriva 
KF med begäran om 

en utökning av 
borgensramen från 
300 mnkr och 430 
mnkr för Piren 5

8 juni 2020

Stadsvapnet 
sammanträder och 

beslutar om att 
överlämna ärendet till 

KF för beslut

Tjänsteskrivelse om att 
KS föreslår KF att 

upphäva beslutet per 
15 juni och på nytt 

hanteras

23 juli 2020

KF hanterar ärendet 
på nytt och beslutar att 
utöka borgensramen 
avseende Piren 5 till 

430 mnkr

3 aug 2020

Utanför granskningens tidsram

9 juni 2020

KS beslutar om att 
föreslå för KF att utöka 

borgensramen 
avseende Piren 5 till 

430 mnkr

Innanför granskningens tidsram
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► Saknas tydlig, standardiserad och dokumenterad investerings-
process med tillhörande policy, rutiner och instruktioner för 
investeringsprojekt utöver en Policy för investeringar och leasing 
i Karlshamns kommun samt att det inför budgetberedning har 
funnits mallar om vad som ska rapporteras till Stadsvapnet och 
Kommunkoncernen. 

► När det gäller Stadsvapnet specifikt råder det delade meningar 
om det finns en process/praxis för investeringar inom bolags-
koncernen samt oklarheter i vilken omfattning Stadsvapnet ska 
bereda investeringar över 7 mnkr. Enligt faktakontroll betonas att 
denna beloppsgräns saknas i ägardirektivet och 
bolagsordningen, och att det fokuseras på ärendets materiella 
karaktär. 

► Det ej finns någon form av rutin, manual eller mallar över vad 
som ska ingå som beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut, 
förutom en standardmall från KS Mall Investering större än 
7mnkr som används endast när KS ger startbesked till en 
investering inom den skattefinansierade delen av verksamheten. 
Således finns krav på kostnads- och driftkostandskalkyl för att 
KS ska hantera ett investeringsärende.

Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (1/4)

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

► Investeringsprocessen (med tillhörande policy, rutiner och instruktioner) i respektive organ och mellan 
organen är inte tillräckligt formaliserad och standardiserad. 

► Baserat på avsaknad av en strukturerad investeringsprocessen saknas i detta fall en grund för dessa 
typer av beslut med tillräcklig information om bland annat hur processen ska se ut, vad som bör ingå, 
vad som ska analys och vilka beslutskriterier som finns etc. 

► Uppföljningen och kontrollen av investeringsprocessen har vidare varit otillräcklig hos alla organ och 
det råder bristfällig dokumentation överlag, vilket sammantaget kan påverka den framtida situationen 
för projektet och därmed för bolaget i stort.

► Beslutsunderlaget KS § 162 utökning av borgensram KAFAB 
(2020-06-15) innehöll kalkyl, konsekvensanalys och en framtids-
bild. Till en viss del på alla nivåer har det varit stor del muntlig 
redogörelse av beslutsunderlagen, men dessa diskussioner har 
inte dokumenterats och härtill hör att följdfrågorna varit få.

► Oklar kravbild relaterat till beslutsunderlaget från ägare och 
styrelser, en avsaknad av standardiserade bedömningskriterier 
samt inget uttryckligt önskemål om komplettering av materialet.  

► Merparten av de som är intervjuade hänvisar till att en 
nedskrivning av projektet skulle behöva göras om det skulle 
stoppas och kände en tidspress på grund av att det var en kritisk 
tidpunkt i upphandlingsprocessen. 

► Beslutsunderlagen var, vad gäller både innehåll och analys, inte nog omfattande. 
► Kravbilden från övriga organ bör vara formaliserad och bedömningskriterier bör vara uttalade. 
► Det bör enligt praxis framgå tydligare och mer genomgående hur, i detta fall, intäkts- och 

kostnadsbilden ser ut. Vidare ska kassaflödeseffekter analyseras, prognoser, riskanalys (inkl. 
känslighets-/scenarioanalys) och marknadsanalys etc. bör tas fram och genomarbetas. 

► Genom avsaknad av tillräckligt genomarbetat underlag ökar riskbilden och det riskeras att beslut tas 
på otillräckliga grunder, utan grundlig analys och även ifrågasättande. Vidare är det av stor vikt att 
säkerställa att man har den kompetens som krävs inom organisationen. 

Organ
► Alla

► Alla

1

2

Namn*

Avsaknad 
av 

investerings
-process

Otillräcklig 
detaljering i 

besluts-
underlag

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna458



Page 9

Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (2/4)

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

► Investeringskalkyl i Beslutsunderlaget KS § 162 utökning av 
borgensram KAFAB är gjord, men ej tillräckligt omfattande. 
Därför blir det svårt att se vilka antaganden som gjorts och på 
vilka grunder; efter analys av underliggande kalkyldokument 
kvarstår fortfarande frågor kring viktiga antaganden. 

► Det saknas viktig analys av både kostnader och intäkter; bland 
annat hyresnivåerna, uthyrningsgrad samt påverkan på 
bolagets likviditet och soliditet. 

► Kalkylen har inte ifrågasatts av varken Stadsvapnet eller KS. 

► Det finns flertal viktiga komponenter i investeringskalkylen som saknas såsom kassaflödesanalys och 
känslighetsanalys kopplat till hyror och kostnader, men även analys av intäkterna. Härtill bör även 
resonemang och analys till de siffror som presenteras framgå, t.ex. räntan, kvadratmeterpriset och 
vakansgraden och dessa borde man underbyggt bättre. Kommunrevisorerna påpekade redan under 
våren 2019 och i skrivelse 2019-07-10 till KS samt i svar till KS 2019-10-18 att det saknas uppgift redan 
då om flertal områden som påverkar såväl kalkyler som risker.  

► Ovan kan leda till ökad finansiell risk eftersom man inte förstår projektets riskprofil efter att ha läst 
beslutsunderlaget. Kassaflödet kan komma påverkas till följd av osäkerheter i kalkylen, ränterisk 
förekommer då ränteläget kan komma att ändras och påverka räntekostnaderna, volymrisk i form av 
vakansgrad förekommer i och med uthyrningsrisken, risker i relation till oförutsedda kostnader i form av 
felprojekteringar, ändringar och tilläggsarbeten kan komma att påverka kostnaderna för projektet.  

Organ

► KAFAB

3

Namn*

Otillräcklig 
beskrivning 

av 
antaganden i 
investerings-

kalkylen

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna

► Ingen dokumenterad marknadsanalys är gjord utöver en 
trendspaning av Netport Science Park som visade på 95 
potentiella hyreskunder. På denna itererade lista återstår 
endast 20 presumtiva kunder. Granskarna av denna rapport 
har inte tagit del av detaljerad information kring denna analys.

► Det finns heller ingen rapport som överskådligt beskriver en 
analys av marknaden.

► En marknadsanalys ska enligt praxis alltid föreligga ett investeringsbeslut gällande fastighet som ska 
hyras ut.

► Ej genomförd marknadsanalys riskerar att leda till felaktiga antaganden kring framtida efterfrågan, 
betalningsvilja och konkurrens, vilket kan påverka den framtida finansiella situationen. Detta eftersom 
det är viktigt att förstå marknaden som sådan, men även möjligheterna till värdeskapande och vilka 
de största riskerna är. 

► Härtill bör tilläggas att Kommunrevisorerna vid flertal tillfällen under 2019 ställde frågor om rekrytering 
av hyresgäster samt senare under juni 2020 hade diskussion med KSO kring frågan om det finns 
marknadsanalyser gjorda kring de branscher som är prioriterade avseende kommande hyresgäster.

► KAFAB

5
Otillräcklig 
marknads-

analys

► Ingen utförlig risks- och känslighetsanalys är gjord utöver en 
kortfattad konsekvensanalys av fyra olika scenario (avsluta 
projektet/uppskjuta beslutet/sälja projektet/fullfölja projektet) 
som återfinns i Beslutsunderlaget KS § 162. 

► Svaren som erhållits från intervjuerna berättar att det var stor 
tidspress vid detta beslut och många ansåg att 
konsekvensanalysen var tillräcklig. 

► En konsekvensanalys med definierade scenarios gav beslutsfattarna en grundläggande bild över vad 
respektive beslut skulle medföra i praktiken, men en mer genomgående risk- och känslighetsanalys 
utifrån fler aspekter bör ingå i ett investeringsbeslut av denna karaktär. En utebliven sådan medför att 
det också saknas åtgärdsplan för att mitigera eventuella risker framåt. 

► Kommunrevisorerna påpekade redan under våren 2019 och i skrivelse 2019-07-10 till KS samt i svar 
till KS 2019-10-18 att det saknas uppgift redan då om flertal områden relaterat till uppföljning och 
styrning av projektet som påverkar riskbilden.   

► Genom att identifiera risker relaterat till beslutet på ett systematiskt sätt och följa upp dessa för att 
tillsätta aktiviteter för mitigering av dessa risker minskar sannolikheten för ett negativt utfall.

► KAFAB

4
Bristfällig 
risk- och 

känslighets-
analys

459
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Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (3/4)

Organ

6

► Det finns ingen dokumenterad rutin eller process för 
investeringsrapportering, både internt inom KAFAB och mellan 
organen.  

► Det finns heller inga direkta krav gällande rapporteringsinnehåll 
eller intervall från styrelserna.

► Stadsvapnets styrelse menar på att de inte har haft tillräckligt 
med insyn i KAFAB och ej fått efterfrågad dokumentation.

► KS kräver formella ekonomiska rapporteringar vid tertial och 
helår, men utöver det hänvisas det endast till muntliga 
diskussioner när det behövs.

► Även om misstankar har väckts har Stadsvapnet och KS i det 
stora hela litat på svaren som erhållits från KAFAB att det inte 
förelåg några större problem i projektet om att t.ex. hålla 
budget och komma i mål enligt plan. 
I faktakontrollen framkommer dock olika uppfattningar om 
information från KAFAB i tiden före upptäckten att projektet 
behövde tillföras 130 mnkr. 

► Avsaknad av tydlig process/rutin för rapportering medför flertal risker genom bristande kontroll och ej 
tillräcklig insyn i projektet och kan därigenom även leda till bristande uppföljning. När det gäller frågor 
av större vikt ska det finnas krav från styrelserna gällande rapportering, innehållande någon form av 
riskanalys som löpande följs upp. Diskussion kring rapportering har även förts och påpekats av 
Kommun- och lekmannarevisorerna vid flertal tillfällen hos de olika organen. 

► Stadsvapnet, som moderbolag, ska enligt Ägardirektivet ha en fungerade rapporteringsprocess 
gentemot bolagen i koncernen och kräva in relevanta underlag. Vidare är det nödvändigt att analysera 
informationen utifrån ett riskperspektiv och säkerställa att det finns både en rutin och mallar för hur 
rapporteringen ska se ut, för att tillförsäkra att man täcker in alla aspekter. 

► KS behöver följa upp och analysera de ekonomiska rapporteringarna i större grad och att säkerställa 
att en mer genomarbetad mall och en rutin finns för rapporteringsinnehållet utifrån ett riskperspektiv 
som täcker in alla delar för att skapa sig en tillräcklig överblick och minska riskexponeringen i 
investeringar.  

► Säkerställa att det är ett klart ansvar kommunicerat kring uppföljning och kontroll relaterat till 
rapporteringen och att det genomförs kontinuerligt. Vidare att det är ett klart ägarskap förankrat i 
organisationen, dessutom inte bara kopplat till en person.

► Alla
Avsaknad av 

tydlig 
process/
rutin för 

rapportering

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

Namn*

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna

► Det råder delade meningar inom Stadsvapnets styrelse om 
Stadsvapnets ansvar och vad som innefattas i begreppet 
samordningsansvar genom Ägardirektivet och Bolagsordningen 
mellan styrelsens medlemmar.

► Ordförande hänvisar till Ägardirektivet där det står att alla 
frågor av väsentlig grad ska behandlas av ägaren i detta fallet 
KF, därför har inte Stadsvapnet behandlat detta ärende om 
utökad borgensram, utan överlämnade det direkt till ägaren. 
Andra ledamöter menar att Stadsvapnet har ett berednings-
ansvar, men att det inte formaliserats och är därmed otydligt 
vad det innebär.

► I Ägardirektivet står det beskrivet om kommunens, genom Stadsvapnet, värdeskapande styrning och  
att Stadsvapnet ansvarar för planerings- och uppföljningsprocessen samt ska ha löpande dialog med 
koncernens bolag och att styrelsen i dotterbolagen ska hålla styrelsen i Stadsvapnet löpande 
informerad om sin verksamhet och frågor av större vikt för vidarerapportering till ägaren, kommunen.

► Vår bedömning av ovan innebär en större ansvarsplikt än vad som tagits i detta fallet överlag. Vidare 
borde det i tolkningen av skrivelsen, kopplat till detta beslutet, ingå att moderbolaget ska bedöma 
investeringskalkyler och utföra en grundlig analys utifrån ett riskperspektiv (beredningsansvar).   

► Tillägg till bedömningen är att Lekmannarevisorn har tidigare genom dels i granskningar 2018 dels i 
skrivelser vid möten samt i diskussioner 2019, tydligt och återkommande anmärkt på underlåtenhet 
att styra bolagen enligt Bolagsordningen och Ägardirektiven inklusive att intern kontrollen och 
styrningen varit för låg tillsammans med nödvändigheten att ta ett helhetsgrepp över 
kommunkoncernens investeringar. 

► Stads-
vapnet

7
Ägardirektivet 
och bolags-
ordningen

460
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Dokumentation har analyserats och intervjuer genomförts som visar på ett 
antal observationer kopplat till olika riskområden (4/4)

► KS anser att begreppet uppsiktsplikt innefattar att de ska följa 
bolagens verksamhet. Bolagen bjuds in till att presentera och 
diskutera bolagens situation en gång om året, men i KAFABs 
fall ska detta ha skett lite oftare. Vidare har KS i stor grad litat 
på informationen från KAFAB och deras affärsmässiga 
bedömning. 

► I övrigt påpekades att KS inte styr bolagen, utan det gör KF.

► Enligt praxis ska det göras en ekonomisk och legal prövning av ärenden av denna karaktär. Det 
saknas både rutin och standardiserad mall för dessa möten och mycket har skett muntligt, vilket alltid 
ökar risken för tolkningsfel och missuppfattningar. 

► KS borde agerat tydligare genom sitt uppsiktsansvar och ifrågasatt mer, speciellt med tanke på 
informationen att uppföljning med KAFAB ska ha skett oftare. Detta tillsammans med att 
Kommunrevisorerna under bland annat 2019 påpekat att denna investering är en fråga som rimligtvis 
ska behandlas utifrån uppsiktsplikten tillsammans med en riskanalys som visade på flera områden 
som borde beaktas. Det förelåg kvarstående luckor i informationen för att kunna bedöma styrning och 
uppföljning av projektet och förslag till begäran om förtydligande från KS gjordes därför. Till riskbilden 
hör också att vd och styrelse fick bytas ut och att ny vd och styrelse tillsattes.   

► Med ovan som bakgrund skulle, med tanke på komplexitet och storlek på investering, en tydligare  
dokumenterad analys ägt rum tillsammans med en begäran om mer grundlig analys av intäkter, 
kostnader och risker med tillhörande kommentarer/antaganden för att genom detta skapa sig en 
helhetsbild och ett helhetsansvar.

Organ
► Kommun-

styrelsen
8 Uppsikts-

plikt

Observation
(Dokument och intervjustudier)

Bedömning/Risk
(Granskarnas bedömning av observationen och riskerna vid given tidpunkt baserad på praxis)

Namn*

* Se beskrivning av standardiserade risknivåer i appendix som ligger till grund för skattningen av observationerna461
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Andra observationer som kan kopplas till tidpunkter innan beslutet, dvs. 
utanför granskningens tidsram, men som anses vara av vikt att lyfta fram

Fråga/observation Svar/bedömning
► Ingen trepartskontroll över projektet är genomförd relaterat till 

projektets styrning, organisation och framdrift. 
► Projekt av denna storlek rekommenderas att kontrolleras, gärna av utomstående part, för att dels 

säkerställa projektet går enligt plan, dels komma tillrätta med eventuella brister för att åtgärda dessa i 
ett tidigt skede samt få kontroll över projektet som helhet och minimera risker framåt.

► Det har skett många förändringar i styrelseposter och andra 
befattningar hos KAFAB och Stadsvapnet i närtid till beslutet om 
utökad borgensram som gör situationen ännu mer komplex.

► Intervjurespondenterna refererande ofta i sina svar på 
intervjufrågorna till dåtid och eventuella beslut och diskussioner 
som tagits och förts tidigare innan de fick sina nuvarande 
positioner. 

► Att det har bytts ut styrelser och personer på viktiga befattningar påverkar i högsta grad situationen 
som har uppstått kring Piren 5. Saker har högst troligt fallit mellan stolarna och det har inte bedrivits 
tillräcklig kontroll och uppföljning, utan man har fått arbeta mycket med att försöka sätta sig in i allting 
på kort tid. Många extramöten har blivit följden och det har saknats en tydlig bild av roller och ansvar. 
Trots detta bör det ingå i ansvaret att säkerställa att man som ny har den informationen som krävs vi 
den här typen av beslut oberoende vad som hänt tidigare i dåtid.  

► I och med att personer bytts ut så har detta medfört en rörighet och även okunskap om tidigare 
förhållanden och situationer. Härtill har man även ofta fullt litat på externa parter utan att granska och 
ifrågasätta tillräckligt.

Organ
► KAFAB

► KAFAB 
och 
Stads-
vapnet

Namn
Ingen 

tredjeparts-
kontroll är 
genomförd

Många 
personal-

förändringar

1

4

► Det har gjorts många förändringar/tillägg i projektet under åren 
som påverkat kostnader och utgången avsevärt, men inga 
förändringar av budgeten har gjorts och inte heller några kalkyler 
på förändringarna. 

► Dokumentation kring ekonomiska uppföljningar är också 
bristfällig/saknas i stor utsträckning, utan har mest skett muntligt. 

► Avsaknad av uppföljning av projektets kostnader under åren uppdagades i en extern rapport under 
våren 2020 och informationen i denna tillhanda gavs organen som borde ha ifrågasatt 
beslutsunderlaget till utökning av borgensram med tillhörande kalkyl i större grad.

► Enligt praxis bör man i investeringsprojekt följa upp kostnader mot budget löpande och det borde 
finnas i ägarintresset, men även i uppsiktsansvaret att tillse att man har gjort en tillräckligt grundlig 
analys och uppföljning.

► KAFABProjekt-
förändringar
/tillägg har 

ej följts upp 
tillräckligt

2

► Man har litat mycket på entreprenörer/externa parter såsom 
byggherre och arkitekten utan att ifrågasätta, granska och följa 
upp tillräckligt.

► Bemanningen inte varit tillräcklig och de involverade har inte 
besuttit den kompetens som krävts.

► Man har ej identifierat och analyserat motparts- och kompetensrisker i projektet.  
► Internkontrollen i projektet har inte hanterats på ett strukturerat och systematiskt sätt och det har inte 

funnits någon tydlig organisation för kontroll och uppföljning.
► Det är av stor vikt att säkerställa att projektorganisationen från början är uppbyggt med relevant 

projekt- och beställarkompetens och tydlighet kring roller och ansvar.

Projektet 
har satt stor 

tilltro till 
extern part

3
► KAFAB
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Samlad bedömning utifrån genomförd granskning, slutsats och 
rekommendationer 

► Huvudsyftet med granskningen har varit att förstå och granska 
vad som låg till grund för beslutet och bedöma huruvida detta var 
ett tillräckligt omfattande underlag. De huvudsakliga resultat som 
framkommit i granskningen är att beslutet om utökad borgensram 
inte underbyggdes med tillräckligt underlag både gällande 
omfattning, detaljnivå och analys utifrån ett riskperspektiv. Vi 
bedömer även att det saknades viktiga komponenter så som en 
bredare riskanalys och marknadsanalys. 

► Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet (1) är att de olika 
organen inte beredde/analyserade beslutsunderlaget i nog 
utsträckning och följde heller inte upp på ett sätt som kan 
förväntas vid den här typen av investering. Härtill finner vi även 
att det funnits väsentliga brister från KAFABs sida avseende hur 
projektet styrts och följts upp som bidrar till situationen. 

► Vi bedömer vidare att Stadsvapnet och KS inte har fullgjort sitt 
samordningsansvar genom ägardirektivet och bolagsordningen 
respektive sin uppsiktsplikt i tillräcklig utsträckning avseende 
beslutet om utökad borgensram.

► Slutligen kopplat till granskningens syfte (2) kan vi utläsa att 
åtgärder har planerats av alla organen och några enstaka 
vidtagits redan, vilket sammantaget visar på en vilja att förbättra 
på alla nivåer. 

► Rekommendationer lämnas mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som framkommit 
genom granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra. Utifrån 
granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

► Standardisera och tydliggöra investeringsprocessen för respektive organ med tillhörande 
policys, rutiner och instruktioner.

► Säkerställa att det inför beviljande av kommunal borgen för investeringar framgår tydligt och 
genomgående hur intäkter, kostnader, kassaflödeseffekter och prognoser ser ut, dvs. en 
grundlig kalkyl med tillhörande analys och redogörelse för antaganden tillsammans med en 
marknadsanalys.

► Säkerställa att det görs en grundlig riskbedömning inför beslut om borgen.  

► Säkerställa en löpande rapportering och uppföljning av projektet avseende framdrift, 
kostnader och risker. 

► Stärka kontroll och kvalitetssäkringen i investerings- och projektprocessen för att säkerställa 
efterlevnad, minimera oförutsedda händelser och att projektet följer plan.

► Följa upp de åtgärder som planerats och som måste till med anledning av den finansiella risk 
som kommunkoncernen har tagit med anledning av investeringen. 

► Tillse styrning som klargör vilken riskexponering kommunen långsiktigt ska ha, det vill säga 
vilka kriterier som måste uppfyllas för att staden ska bevilja borgen (standardiserade 
beslutskriterier).

► Ovanstående rekommendationer bör införlivas och täckas in i styr- och uppföljnings-
dokument på KAFAB nivå, men även på ett övergripande plan i Stadsvapnets 
ägarstyrning och i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Bedömning, resultat och slutsats Rekommendationer
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KAFAB
► KAFAB har påbörjat att åtgärda brister samt genomfört en del ändringar såsom

► Ny projektorganisation etablerad *
► Pågående arbete att se över både roller och ansvar, men även hur man kan stärka internkontrollen  
► Ny affärsplan framtagen
► KAFABs styrelse har beslutat om en ny rapporteringsprocess och vad som ska ingå i rapporteringen och 

härtill även att man ska i fortsättningen skilja på övriga fastighetsbestånd och Piren 5 (dvs. en enskild 
rapport i varje styrelsemöte från projektet) 

Stadsvapnet
► Stadsvapnets nya VD (tillsatt mars 2020) har påbörjat planering med att se över hela ekonomistyrningen och sätta 

policys och riktlinjer med mera för att förbättra översynen som moderbolag
► Anställt en koncerncontroller (2019)
► En skriftlig rapporteringsinstruktion är beslutad för dotterbolagen och under uppsättning 

Kommunstyrelsen
► Kommunstyrelsen fattade i september 2020 ett beslut om att göra en fördjupad tillsyn av hela Piren 5 projektet och 

att den fördjupande tillsynen lämnar förslag på eventuella åtgärder som är kopplade till resultatet som senast ska 
redovisas i juni 2021. 

Planerade och påbörjade åtgärder framåt

* Se appendix

Nedan presenteras iakttagelser som har påtalats, men inte varit en del av 
granskningen (ej uttömmande lista)
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Granskningens observationer har skattats utifrån nedan standardiserade 
risknivåer

Prioritering hög: Observation av större karaktär som anses kunna ha 
väsentlig till hög påverkan på verksamheten. 

Prioritering medel: Observation som inte uppfyller definitionen av hög 
påverkan, men anses kunna ha betydande påverkan på 
verksamheten. 

Prioritering låg: Observation som har en mindre påverkan på 
verksamheten. 
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Projektorganisation för Piren 5 *

* Reviderad av före detta VD för KAFAB (Stefan Nilsson) 467
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Källförteckning – Genomförda intervjuer och dokumentlista 

Organ Intervjuperson

KAFAB

► Stefan Nilsson, VD under perioden för beslut 
om utökad borgensram

► Andreas Saleskog, Ordförande

► Maria Hjelm Nilsson, Vice Ordförande

► Ulf Ohlsson, Ledamot

► Theresia Bergdahl, Ledamot

► Anders Nilsson, Ledamot 

Stadsvapnet AB

► Åsa Nygren, VD

► Marie Sällström, Ordförande

► Magnus Sandgren, Ledamot

► Bodil Frigen Ericsson, Ledamot

Kommunstyrelsen

► Per-Ola Mattsson, Ordförande

► Mats Dahlbom, 1:e Vice Ordförande

► Magnus Gärdebring, 2.e Vice Ordförande

Dokumentlista Dokument typ
► Beslutsunderlag KS § 162 utökning av borgensram KAFAB 

innehållande kalkyl, konsekvensanalys samt framtidsbild 
Beslutsunderlag 
samt protokoll

► Protokoll Kommunfullmäktige § 96, 2020-08-03 Protokoll

► Protokoll Kommunstyrelsen 2020-07-23 Protokoll

► Protokoll Kommunstyrelsen 2020-06-09 Protokoll

► Affärsplan KAFAB Styrdokument

► Delårsbokslut 2020-08-31 KAFAB Rapportering

► KAFAB Tertialrapport April 2020 Rapportering

► Kalkyl byggnation och drift Emigranten 2020-06-02 (pdf och excel) Övrigt

► Karlshamnsfastigheter – Projektorganisation Övrigt

► Konsekvensbeskrivning Beslutsunderlag

► Protokoll KAFAB styrelse 2020-06-04 Protokoll

► Resultatrapportmall KAFAB 2020-08-31 Rapportering

► Resultat per fastighet KAFAB 2020-08-31 Övrigt

► Slutrapport Genomlysning förprojektering Emigranten 1 200424 Övrigt

► Ägardirektiv Stadsvapnet Övrigt

► Protokoll KAFAB 2020-04-07 Protokoll

► Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB Övrigt

► Protokoll Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020-06-08 Protokoll

► KS Mall Investering större än 7mnkr Övrigt
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Övergripande intervjufrågor *

Frågor till Stadsvapnet/Kommunstyrelsen

► Vad har ni arbetsflöde för investeringar, dvs. för processer, policys och 
rutiner för investeringsprojekt?

► Vad för dokument fick ni tillhanda inför beslutet?

► Vad var er ståndpunkt i detta och vad gjorde ni för analys av KAFABs 
underlag?

► Vilka var era bedömningskriterier och är dessa standardiserade på 
något sätt?

► Vad var era reflektioner och vilka följdfrågor ställdes?

► Stadsvapnet: Kopplat till ägardirektivet och samordningsansvaret, vad 
var era värderingar i detta och vad lägger ni in i detta begrepp? 

► Kommunstyrelsen: Kopplat till er uppsiktsplikt/helhetsansvar på ett 
övergripande plan, vad är era synpunkter kring detta och vad lägger ni 
in i detta begreppet?

► Vad finns för rutiner/process för rapportering mellan organen?

Frågor till KAFAB

► Vad har ni för processer, policys och rutiner för investeringsprojekt?

► Vad ingick i beslutsunderlaget för utökning av borgensramen?

► Vad ingick i riskanalysen för utökad borgensram inkl. hela projektet?

► Vilka känslighetsanalyser/senarioanalyser har gjorts?

► Har någon marknadsanalys gjorts?

► Hur har kraven varit från styrelserna gällande beslutsunderlagets 
innehåll etc.?

► Har motparts-/kompetensrisker identifierats i projektet? 

► Finns rutiner/process för rapportering?

► Har någon trepartskontroll genomförts?

* Urval av de initialt ställda frågorna som granskningen utgått ifrån. 469



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2020 
 
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i uppsikten över bolag samt för 
brister i den interna kontrollen. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S) och Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
brister i uppsikten över nämnder och bolag samt för den interna kontrollen. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2021-04-16 § 4 att inhämta förklaring från Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har 2021-04-20 inkommit med två förklaringar över revisorernas 
anmärkningar. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot 
kommunstyrelsen med den motivering som framlagts av revisorerna med undantag för 
anmärkningen om brister i uppsikten över nämnderna då kritiken avser nämnden för 
arbete och välfärd. Kommunfullmäktiges presidium gör bedömningen att 
kommunstyrelsen genom sina beskrivna insatser fullgjort sin plikt om uppsikt över 
nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KS 2021-04-20 beslut om lämnad förklaring 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
 
Yrkanden 
 
Gertrud Ivarsson (C) yrkar med instämmande av Kenneth Hake (S) att 
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2020 
samt att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i 
uppsikten över bolag samt för brister i den interna kontrollen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktiges 
presidium beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) 
kommun 2021-04-19 Dnr: 2019/2790 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2021-04-23 15 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2020 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
brister i uppsikten över nämnder och bolag samt för den interna kontrollen. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2021-04-16 § 4 att inhämta förklaring från Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-20 att besvara revisionsrapporten enligt följande: 
 
Kommunfullmäktiges presidium har begärt att 2020 års förtroendevalda i 
kommunstyrelsen lämnar förklaring över kommunrevisionens förslag till anmärkning 
gentemot densamma för 2020. Anmärkningen avser kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över nämnder och bolag samt den interna kontrollen. 
 
Kommunstyrelsen för år 2020 har under sammanträdet behandlat två förslag till 
förklaring men inte enats om en gemensam. 
  
Följande förtroendevalda ställer sig bakom förklaring 1: 
 
Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Björn Tenland Nurhadi (SD), Charlott 
Lorentzen (MP), Marie Sällström (S), Christel Friskopp (S), Tommy Larsson (V), Marco 
Gustavsson (C), Annika Westerlund (S), Leif Håkansson (S), Sofie Ekenberg (C), Håkan 
Abramsson (SD), Jan Bremberg (S), Ulla Sandgren (S), Claes Jansson (MP), Görgen 
Lennarthsson (SD), Jan-Åke Berg (S), Lena Sandgren (S) och Johnny Persson (S). 
 
Följande förtroendevalda ställer sig bakom förklaring 2: 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Ulf Ohlsson (M), Emanuel Norén (L) och Lars-Olof 
Larsson (KD).  
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Förklaring 1:  
 
Yttrandet är uppdelat i tre avsnitt utifrån grunden för anmärkning: 
 
Uppsikt över bolagen: 
 
Utifrån kommunrevisionens uppdrag kan här förstås Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) 
och då särskilt den av kommunfullmäktige beslutade byggnationen på Östra Piren. 
Angående detta framförs följande synpunkter: 
 

 Kommunstyrelsen har sedan tidigare framfört att man i grunden delar 
kommunrevisionens slutsatser om förbättringsområden vad avser både 
uppsiktsplikt och investeringsprocess 

 Det är tydligt att kommunstyrelsen 2020 lagt mycket resurser och tid på 
uppsiktsarbetet kopplat till KAFAB och då särskilt från den tidpunkt då det 
framkommit uppgifter som pekat på ökade kostnader och bristande processer 
inom bolaget (våren/försommaren 2020) 

 Lekmannarevisorn i bolaget har inte lyft till kommunstyrelsen att det vid 
granskning framkommit brister i bolaget vilket ska ske enligt gällande 
ägardirektiv. 

 
Uppsikt över nämnderna: 
 
Utifrån kommunrevisionens underlag kan här förstås nämnden för arbete och välfärd 
(AV-nämnden) och dess arbete med ett resultat i balans. Angående detta framförs 
följande synpunkter: 
 

 Den verksamhet som nämnden ansvarar för är ekonomiskt bekymmersam för 
kommunsverige och det är i sig ingen ovanlighet att verksamheten gått med 
betydande underskott under senare år i många kommuner. Verksamheten är 
svårplanerad och de statliga förutsättningarna för finansiering har ändrats flera 
gånger sedan 2014 och det har dessutom sällan kunnat förutses eller kunnat 
synkas med den kommunala budgetprocessen. 

 Kommunstyrelsen har inom sin uppsiktsplikt över nämnderna till största delen 
fokuserat på AV-nämnden under 2020. Det har förts diskussioner mellan 
nämnden och kommunstyrelsen löpande under året vilket kompletterats med 
möten mellan AV-nämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU). Vid dessa möten har det tydligt framgått från kommunstyrelsen sida att 
man kraftigt uppmanar nämnden till att vidta åtgärder för ett förbättrat resultatet. 

 Kommunstyrelsen upplever att man fått stöd av kommunrevisionen i sitt arbete 
med uppsiktsplikten. De löpande samtal och dialoger som skett mellan 
kommunrevision och kommunstyrelse under året har lett fram till flera tydliga 
uppmaningar till nämnden. 

 Kommunallagen ger inte utrymme för kommunstyrelsen att styra verksamheten i 
en facknämnd vad avser myndighetsutövning eller det som regleras inom den 
lagstiftning som nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för. Då 
kostnadsökningarna kopplat till volymökningar skett inom de lagreglerade 
områdena kan inget annat organ än AV-nämnden besluta om dessa så länge 
inte kommunfullmäktige väljer att avsätta nämnden 

 Frågan om avveckling av nämnden har informellt diskuterats under 2020 vilket 
kommunrevisionen varit informerad om dock har inte frågan formaliserats förrän 
2021 
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 Att AV-nämnden efter anmodan tillåtit KSAU att delta på möten går utöver 
uppsiktsplikten men visar tydligt att kommunstyrelsen sett allvarligt på frågan om 
nämndens befarade underskott. 

 
Den interna kontrollen: 
 
Utifrån kommunrevisionens underlag kan här förstås kommunstyrelsens ansvar för 
kommunövergripande processer. Angående detta framförs följande synpunkter: 
 

 Upphandling och inköp är i dagsläget inte centraliserade processer. Inom 
samtliga nämnders ansvarsområden sker både inköp och upphandling. 
Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens uppfattning om att dessa bör vara 
centralt reglerade processer men så är inte fallet i dagsläget och en förändring 
kräver beslut i kommunfullmäktige.  

 Att kommunstyrelsen har personalansvaret har inte förändrats på flera 
mandatperioder och att förtroendevalda enligt kommunrevisionen inte vet detta 
är beklagligt men bör hanteras inom respektive partiorganisation  

 Under den senaste mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om mer 
central processtyrning genom kommunstyrelsen och ett tydligt exempel på detta 
är investeringar.  Kommunstyrelsen ser positivt på denna utveckling men vill 
påpeka att ansvaret är nytt och att det finns viss ställtid i alla typer av 
införandeprocesser 

 När det gäller exploateringsprocessen så har kommunstyrelsen svårt att förstå 
varför kommunrevisionen exkluderar betydande transaktioner inom koncernen 
samt inte tar hänsyn till förändrade förutsättningar kopplat till statliga beslut om 
vindkraft i Hanöbukten och subvention av olika energislag i sin granskning. 

 
Slutligen vill 2020 års kommunstyrelse påpeka att vare sig kommunrevisionen eller 
kommunstyrelsen har i sitt uppdrag eller mandat att ifrågasätta kommunfullmäktiges 
beslut utan ska utifrån olika utgångspunkter se till att dessa genomförs på bästa sätt. 
Detta förutsätter dialog mellan kommunens olika politiska organ och de förtroendevalda i 
dessa. Kommunstyrelsen vill lyfta som positivt att dialogen med kommunrevisionen 
utvecklats positivt under 2020 och då särskilt under andra halvåret. 
 
Med detta lämnar 2020 års kommunstyrelse över avgörandet om anmärkning eller ej till 
kommunfullmäktige för bedömning. 
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Förklaring 2: 
 
Yttrandet är uppdelat i tre avsnitt utifrån grunden för anmärkning: 
 
Uppsikt över bolagen: 
 
Utifrån kommunrevisionens uppdrag kan här förstås Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) 
och då särskilt den av kommunfullmäktige beslutade byggnationen på Östra Piren. 
Angående detta framförs följande synpunkter: 
 

 Kommunstyrelsen har sedan tidigare framfört att man i grunden delar 
kommunrevisionens slutsatser om förbättringsområden vad avser både 
uppsiktsplikt och investeringsprocess 

 Det är tydligt att kommunstyrelsen 2020 lagt mycket resurser och tid på 
uppsiktsarbetet kopplat till KAFAB och då särskilt från den tidpunkt då det 
framkommit uppgifter som pekat på ökade kostnader och bristande processer 
inom bolaget (våren/försommaren 2020) 

 Kommunstyrelsen har under 2020 fattat beslut om att genomföra en fördjupad 
tillsyn av hela KAFABs projekt emigranten 1 på östra piren.  Den fördjupade 
tillsynen ska lämna förslag på eventuella åtgärder som är kopplade till den 
fördjupade tillsynens resultat under 2021. 

 
Uppsikt över nämnderna: 
 
Utifrån kommunrevisionens underlag kan här förstås nämnden för arbete och välfärd 
(AV-nämnden) och dess arbete med ett resultat i balans. Angående detta framförs 
följande synpunkter: 
 

 Den verksamhet som nämnden ansvarar för är ekonomiskt bekymmersam för 
stora delar av kommunsverige. Verksamheten är svårplanerad och de statliga 
förutsättningarna för finansiering har ändrats flera gånger sedan 2014. Insikten 
om behovet av strukturella förändringar av verksamheten har vi uppfattat som för 
låg och kommunstyrelsen har gradvis intensifierat dialogen för att inskärpa 
allvaret. 

 Kommunstyrelsen har inom sin uppsiktsplikt över nämnderna till största delen 
fokuserat på AV-nämnden under 2020. Det har förts diskussioner mellan 
nämnden och kommunstyrelsen löpande under året vilket kompletterats med 
möten mellan AV-nämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU). Vid dessa möten har det tydligt framgått från kommunstyrelsen sida att 
man kraftigt uppmanar nämnden till att vidta åtgärder för ett förbättrat resultatet. 

 Kommunstyrelsen upplever att man fått stöd av kommunrevisionen i sitt arbete 
med uppsiktsplikten. De löpande samtal och dialoger som skett mellan 
kommunrevision och kommunstyrelse under året har lett fram till flera tydliga 
uppmaningar till nämnden. 

 Kommunallagen ger inte utrymme för kommunstyrelsen att styra verksamheten i 
en facknämnd vad avser myndighetsutövning eller det som regleras inom den 
lagstiftning som nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för.  

 Att AV-nämnden efter anmodan tillåtit KSAU att delta på möten går utöver 
uppsiktsplikten men visar tydligt att kommunstyrelsen sett allvarligt på frågan om 
nämndens befarade underskott. 

 
 
Den interna kontrollen: 
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Utifrån kommunrevisionens underlag kan här förstås kommunstyrelsens ansvar för 
kommunövergripande processer. Angående detta framförs följande synpunkter: 
 

 Upphandling och inköp är i dagsläget inte centraliserade processer. Inom 
samtliga nämnders ansvarsområden sker både inköp och upphandling. 
Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens uppfattning om att dessa bör vara 
centralt reglerade processer men så är inte fallet i dagsläget och en förändring 
kräver beslut i kommunfullmäktige.  

 Att kommunstyrelsen har personalansvaret har inte förändrats på flera 
mandatperioder och att förtroendevalda enligt kommunrevisionen inte vet detta 
är beklagligt och kommunstyrelsen ser ett fortsatt behov av klargörande och 
utbildningsinsatser. 

 Under den senaste mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om mer 
central processtyrning genom kommunstyrelsen och ett tydligt exempel på detta 
är investeringar.  Kommunstyrelsen ser positivt på denna utveckling men vill 
påpeka att ansvaret är nytt och att det finns viss ställtid i alla typer av 
införandeprocesser 

 När det gäller exploateringsprocessen så ser kommunstyrelsen behovet av att 
på ett mycket tydligare sätt uppdatera historiska beslut och fatta nya beslut när 
omvärldsförändringar eller nya policybeslut ändrar förutsättningarna för tidigare 
beslut.  Kommunstyrelsen vill lyfta att dialogen med kommunrevisionen 
utvecklats positivt under 2020 och då särskilt under andra halvåret. 

 
Med detta lämnar 2020 års kommunstyrelse över avgörandet om anmärkning eller ej till 
kommunfullmäktige för bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KS 2021-04-20 beslut om lämnad förklaring 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i byggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-04-09 Dnr: 2019/2790 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2021-04-16 5 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i byggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i kulturnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-04-09 Dnr: 2019/2790 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2021-04-16 6 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i kulturnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020 
 
att rikta anmärkning mot nämnden för arbetet och välfärd för brister i styrning och 
ledning samt för bristande beslutsfattande. 
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot nämnden för arbete 
och välfärd för brister i styrning och ledning samt för bristande beslutsfattande. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2021-04-16 § 7 att inhämta förklaring från nämnden för arbete och välfärd. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har 2021-04-20 inkommit med en förklaring över 
revisorernas anmärkning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot 
nämnden för arbete och välfärd med den motivering som framlagts av revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll AV 2021-04-20 beslut om 
lämnad förklaring 
 Revisionsberättelse för år 2020 
 Revisorernas redogörelse för år 2020 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar med instämmande av Gertrud Ivarsson (C) att bevilja 
nämnden för arbete och välfärd ansvarsfrihet samt att rikta anmärkning för brister i 
styrning och ledning och för bristande beslutsfattande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktiges 
presidium beslutar i enlighet med detsamma. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Nämnden för arbete och välfärd 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 
kommun 2021-04-19 Dnr: 2019/2790 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2021-04-23 16 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
att 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot nämnden för arbete 
och välfärd för brister i styrning och ledning samt för bristande beslutsfattande. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2021-04-16 § 7 att inhämta förklaring från nämnden för arbete och välfärd. 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2021-04-20 att besvara revisionsrapporten 
enligt följande, Lars Hasselgren (M) deltog inte i beslutet: 
 
Nämnden har uppdragit åt sakkunniga att utarbeta ett förslag till yttrande som ska kunna 
utgöra underlag för ett möte dit ledamöter från den berörda nämnden kallats.  
 
Yttrandet är uppdelat på revisionens bedömning av nämndens brister och förmåga till 
styrning, ledning och att fatta beslut genom de traditionella styrmedlen ekonomi, 
organisation och mål. 
 
Nämndens kompetens och förmåga till styrning och beslutsfattande 
 
Nämndens bedömning är att revisionens uppfattning inte är helt korrekt. Ekonomisk 
styrning är kortsiktigt omöjligt när det gäller de insatser nämnden ger till invånarna. I den 
långsiktiga strategin kan dock ekonomistyrning vara tillämplig. Det går att förebygga 
insatser, satsa på billigare hemmaplanslösningar och omstrukturera bostäder inom LSS 
samt få ut individer med försörjningsstöd i arbete eller utbildning.  
 
Nämndens beslutsuppföljning har arbetats fram för att på ett tydligt sätt åskådliggöra 
nämndens arbete med ärenden vid en särskild tidpunkt samt vid beslut av ärenden om 
återrapportering. 
 
Ekonomi 
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Under de senaste åren har nämnden haft stora underskott, mellan 30-52 mnkr. De 
ramförstärkningar och budgettillskott som nämnden har fått under åren har inte 
kompenserat nämndens kostnader fullt ut. Därför har nämndens ekonomi ständigt haft 
ett underskott från årens början. År 2020 inleddes med ett underskott som uppgick till 25 
mnkr. Därtill kommer minskade statsbidrag och fonder som användes till att reglera 
underskottet år 2019 med 10 mnkr. De minskade statsbidragen blev kända i slutet av 
december år 2019. Den ekonomiska obalansen och volymökningar förklarar 
underskottet. 
 
Relativt små volymökningar kan ge stor effekt på ekonomin. För att förstå det redovisas 
några exempel: 
 
 En ny placering i LSS gruppbostad kostar 1 500 tkr på årsbasis 
 En ny placering i LSS serviceboende kostar 500 tkr på årsbasis 
 En placering på ett HVB-boende för barn och ungdomar kostar mellan 3 tkr - 8,5 tkr 

per dygn, vilket på leder till ökade kostnader mellan 480 tkr och 1360 tkr (under en 
medelplaceringstid) 

 En ny placering i eget familjehem 300 tkr på årsbasis 
 En ny placering i konsulentstött familjehem 900 tkr på årsbasis 
 En ny placering på externt behandlingshem, missbruk, kostar i snitt 250 tkr 
 En ny placering, våld i nära relationer, kostar i snitt 290 tkr 
 
På uppdrag av KSAU sker en genomlysning av nämndens ekonomi för att bland annat 
visa på om nämndens ram är tillräcklig ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. 
Denna utredning kommer att presenteras av ekonomikontoret i början av maj i år. 
 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas för nämnden månadsvis. De avvikelser som 
redovisas finns oftast inom LSS, placeringar av barn och ungdomar samt 
försörjningsstöd. Nämnden kan inte förhindra kostnadsutvecklingen på kort sikt eller 
påverka inflödet av nya ärenden, ej heller påverka lagstiftningen.  
 
Nämndens kostnader för LSS och IFO sticker inte ut i jämförelse med andra kommuner. 
Kostnaderna inom IFO låg år 2019 under medel och LSS låg något över medel år 2019. 
Mot denna bakgrund talar det mesta för att nämndens budgetramar under de senaste 
åren har varit för snäva. 
 
Nyckeltal 
 
I samband med ekonomisk uppföljning redovisas nämndens nyckeltal, de utvecklas 
kontinuerligt. I redovisningen går det att följa kostnader och antalet individer som får 
insatser samt inflödet av nya och avslutade ärenden under månaderna. 
Volymökningarna visas tydligt och de förändringar som sker i verksamheten. Nämnden 
kan inte själva på kort sikt påverka samhällsutvecklingen, varken vad gäller barns 
situation, missbruk, våld i nära relationer, antalet individer som får LSS-insatser eller 
behovet av försörjningsstöd. 
 
Information, utbildning och organisation 
 
Utöver nämndens egna bakgrundskunskaper har ledamöterna kontinuerligt utbildats och 
fått information om verksamheterna. I nämndens årshjul framgår det hur informationen 
har och skall genomföras. Nämndens ledamöter har fått en detaljerad 
organisationsskiss som innehåller bemanningen i verksamheterna. 
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Mål 
 
De mål nämnden har framgår av verksamhetsplanen. Målen följs delvis upp i 
resultatrapporterna men det är ett område som behöver utvecklas. I den senaste 
handlingsplanen som avser att komma i ekonomisk balans år 2022 finns det 
ekonomiska mål uppsatta. 
 
Långsiktig strategi 
 
Nämndens långsiktiga plan handlar om att förstärka insatserna på hemmaplan. Just nu 
är öppenvården barn och familj överbelastad vilket ökar risken för flera och längre 
placeringar. Flera serviceboenden och gruppbostäder inom LSS har startats upp då 
efterfrågan är stor. Därmed kan besluten verkställas och kommunen slipper viten. Under 
år 2020 har stort fokus lagts på Arbetsmarknadsenhetens grunduppdrag, som är att se 
till att individer med försörjningsstöd snabbt kommer ut i arbete eller utbildning.  
 
Handlingsplaner 2020 
 
Nämnden beslutade i maj 2020 att anta en handlingsplan som syftade till att minska 
nämndens utgifter. I september 2020 reviderades handlingsplanen eftersom 
kostnaderna fortsatte att öka. Under hösten år 2020 redovisades ett uppdrag som 
syftade till att öka antalet familjehem med kontrakt med kommunen och att minska de 
mer kostsamma konsulentstödda familjehemmen. Resultatet blev att fem 
konsulentstödda familjehem tecknade avtal med kommunen. På grund av ökat behov av 
familjehemsplaceringar tvingades förvaltningen att åter anlita nya konsulentstödda 
familjehem, men att avtal med dessa tecknades att de skall gå över till kommunen efter 
en tid. 
 
På nämnden i februari 2021 redovisades de åtgärder som vidtagits utifrån 
handlingsplanen. Nämnden har i år 2021 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en ny handlingsplan som syftar till ökad kostnadseffektivitet. En redovisning av 
vilka åtgärder som vidtagits och dess effekter, sker på nämnden varje månad. I den nya 
handlingsplanen finns belopp angivna avseende kalkylerad effekt under året och även 
helårseffekt.  
 
Nämnden har delgivits en risk- och konsekvensanalys när det gäller verksamheter som 
är lagstadgade att ha men inte nivåstyrda, dvs öppenvården, fältverksamheten och 
Mariegårdens stödboende. Anledningen till den ökade satsningen på öppenvården är att 
förhindra placeringar, vilket också har skett. Dock har det funnit ett inflöde av nya 
ärenden vilket gör att kostnadseffektiviseringen inte syns i statistiken. Nämnden jobbar 
med en genomlysning av Mariegårdens stödboende för missbrukare.  
 
Med detta lämnar nämnden över avgörandet om anmärkning eller ej till 
kommunfullmäktige för bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll AV 2021-04-20 beslut om 
lämnad förklaring 

 Revisionsberättelse för år 2020 
 Revisorernas redogörelse för år 2020 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Nämnden för arbete och välfärd 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
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Kommunfullmäktiges presidium 2021-04-16 8 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i teknik- och 
fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Revisorerna 
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Ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i teknik- och 
fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i utbildningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Revisorerna 
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Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i utbildningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2020.  
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna 
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Ansvarsfrihet för valnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2020.  
 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 
 
Beslutet skickas til 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna 
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Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2021-04-15 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse för år 2020 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamn Energi Vatten AB, 
Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Kombiterminal AB, Karlshamnsbostäder AB, 
Karlshamnsfastigheter AB och Kreativum i Blekinge AB. För av kommunfullmäktige 
utsett ombud föreslås följande instruktion gälla. 
 

 Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

 
 Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2020. 

 
 Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 

arvodesreglerna. 
 

 I förekommande fall ska ombudet yrka på att av kommunfullmäktige beslutad 
bolagsordning ska fastställas.  

 
Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
2021-03-22, § 37.  
 
Beslutsunderlag 
 
Granskningsrapport Karlshamnsbostäder AB 
Granskningsrapport Karlshamnsfastigheter 
Granskningsrapport Karlshamns Hamn AB 
Granskningsrapport Karlshamns Kombiterminal AB 
Granskningsrapport Kreativum i Blekinge AB 
Granskningsrapport för år 2020 
Granskningsrapport för år 2020 - Stadsvapnet 
SV Piren 1 210312 
Granskningsrapport Karlshamn Energi 2020 
SV Piren 2 210312 maskat 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi AB 
PM KEAB Lekmannarevision Faktagranskad 
Granskningsrapport Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2020 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Granskningsrapport Karlshamns Energi Vatten AB 2020 
Granskningsrapport - Karlshamn Energi Vatten AB 
PM KEAB Lekmannarevision Faktagranskad 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2020 
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport för 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Karlshamnsbostäder AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2020 
Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2020 
Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi AB 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2020 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi Vatten AB 2020 
Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2020 
Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 
Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 
Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 109 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela utsett stämmoombud att angiven instruktion ska gälla för ordinarie 
bolagsstämmor (årsstämmor) 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamn Energi Vatten AB, 
Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Kombiterminal AB, Karlshamnsbostäder AB, 
Karlshamnsfastigheter AB och Kreativum i Blekinge AB. För av kommunfullmäktige 
utsett ombud föreslås följande instruktion gälla. 
 

 Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

 
 Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2020. 

 
 Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 

arvodesreglerna. 
 

 I förekommande fall ska ombudet yrka på att av kommunfullmäktige beslutad 
bolagsordning ska fastställas.  

 
Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB 
2021-03-22, § 37.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i 

Karlshamn AB 2020 
2 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och 

granskningsrapport för Karlshamnsbostäder AB 2020 
3 Årsredovisning och revisionsberättelse för 

Karlshamnsfastigheter AB 2020 
4 Årsredovisning för Kreativum i Blekinge AB 2020 
5 Revisionsberättelse för Kreativum i Blekinge AB 2020 
6 Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi 

AB 
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7 Uppdaterad version av årsredovisning och 
revisionsberättelse för Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
2020 

8 Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamn Energi 
Vatten AB 2020 

9 Årsredovisning för Karlshamns Hamn AB 2020 
10 Revisionsberättelse för Karlshamns Hamn AB 
11 Årsredovisning för Karlshamn Kombiterminal AB 
12 Revisionsberättelse för Karlshamn Kombiterminal AB 

 
Beslutet skickas till 
 
Stämmoombud med ersättare 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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och
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för

Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2020-01-01 - 2020-12-31
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i Tusentals svenska kronor, TSEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten 

Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Sistnämnda bolag är moderbolag i den koncern 
som Karlshamns kommun bildade år 1998. Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern, där ingår Karlshamn Tank Storage 
org.nr: 556885–5224 (ägs till 50 % utav Karlshamns Hamn AB samt 50 % av Scandinavian Tank Storage AB, org. nr: 556468–
4115) samt Karlshamn Kombiterminal AB org.nr: 556616–5659 (ägs till 100% av Karlshamns Hamn AB).

Affärsidé
Karlshamns Hamn är en affärshamns som erbjuder kundanpassade helhetslösningar med en kärnaffär i hamn, terminal och 
transporttjänster. Detta på ett sätt som ger långsiktigt god lönsamhet och gynnar utvecklingen i regionen.

Visionen
Karlshamns Hamn skall vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet.

Våra verksamhetsmål är:
- att vara en betydande intermodal nod för transportsystem i Södra Östersjöområdet.
- affärsmässighet, där kunder och leverantörer uppskattar oss för vår professionalism och där verksamheten bedrivs med 
hög etik och kundorientering.
- att vara känd som storhamnen i Sydöstra Sverige som genom att leda utvecklingen, som fullservicehamn och med 
konceptlösningar skapar mervärden för våra kunder och tillväxt och lönsamhet för hamnen och dess ägare.
- att leda utvecklingen tekniskt, operativt och marknadsmässigt.
- att anställda ska uppfatta verksamheten som tydlig och utvecklande, där ledorden skall vara kommunikation, målstyrning 
och kompetensutveckling.
- att bolaget skall medverka till att skapa en långsiktig stark regional logistiknäring utifrån en bas i Karlshamn.
- att bolaget skall bedrivas med fokus på hållbar utveckling, högt säkerhetsmedvetande och kontinuerligt 
förbättringsarbete.

Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i regionen och är av nationellt strategiskt intresse med de stora växande flödena i 
östvästlig handel.

Karlshamns Hamn utgör en viktig transportnod för den lokala, regionala och nationella import- och exportindustrin.

Karlshamns Hamn minskade omsättningen jämfört med år 2019 p.g.a. det 3 åriga gasprojektet avslutats. Gasprojektet exkluderat 
tidigare år så nådde Karlshamns Hamn en bra omsättning. Resultatet 2020 är över vad som budgeterades. Godsomsättningen 
minskade till 5,1 miljoner ton jämfört med 5,7 miljoner ton år 2019.
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Hamnen har sin största och mest betydelsefulla verksamhet inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter samt 
enhetsgods (RoRo och container). Hamnens verksamhet påverkas i stor utsträckning av rådande världsmarknadsläge och 
konjunkturcykler. År 2020 har präglats av Covid pandemin. Där oljan fick högkonjunktur, export av sågade produkter ökade 
kraftigt medan andra verksamheter gick ned.

Genom ett breddat tjänsteutbud på skogsprodukter och ökande intermodaltrafik och projekthantering så ökar omsättningen i 
hamnen över tid. Målsättningen är att ha 3 jämnstarka verksamhetsområden-Enhetsgods, flytande bulk och break bulk (vilket 
innefattar Skogsprodukter och torrbulk) vilket 2020 påverkades av Covid 19.

Oljeprodukter

2020 var ett generellt bra år på olja globalt där brist på lagringskapacitet uppstod och Karlshamns Hamns lager fylldes. 
Godsvolymerna över kaj ökade från 1,9 miljoner ton till 2,1 miljoner ton, vilket är en hög omsättning.

Projekt och Bulkgods
Projekt och Bulkgods minskade genom det avslutade Gasprojektet.

Skogsprodukter
Inom segmentet skogsprodukter noteras volymuppgång. Företaget som öppnat impregnering i anslutning till hamnen fick sitt 
utökade miljötillstånd under 2019 vilket stimulerat en ökande mängd sågade produkter som under 2020 slog rekord med över 
750 000 kbm, vilket är närapå en fördubbling från tidigare år 
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Enhetsgods – RoRo och Container
RoRo drabbades av nedgång p.g.a. Covid-19 pandemin, men klarade sig trots allt jämförelsevis mot andra hamnar relativt bra 
genom en hög andel gods och låg andel persontrafik. På RoRo påbörjades nybyggnation av en kaj för att kunna ta emot de nya 
större fartygen halvårsskiftet 2021.

Resultat och lönsamhet
Koncernens omsättning uppgick till 188,6 Mkr (333,5 Mkr). Under år 2020 omsatte Moderbolaget 188 Mkr (331,5 Mkr), vilket är 
en minskning jämfört med förra året. Det förväntades minska under 2020 p.g.a. att rörprojektet avslutades år 2019. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 12,7 Mkr (44,2). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till 13 Mkr (44,9).

Koncernens resultat påverkas negativt av Karlshamns Kombiterminal AB resultat.

Totalt är avkastningen på eget kapital 6,1 % (22,2%), avkastningen på totalt kapital 2,3 % (7,2 %) samt vinstmarginalen 8,5 % 
(14,4%).

Finansiering
Nyupplåning på 99 Mkr har skett under år 2020. Soliditeten uppgår till 27,5 % (30,9 %).

Personal
Antalet anställda var i genomsnitt 99 st. varav 15 av dessa är kvinnor.
Sjukfrånvaron 4,7 % (4,6 %)
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Företagets säte är Karlshamns kommun.
Flerårsjämförelse*, koncernen

2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 188 566 333 568 248 911 196 021 138 338
Res. efter finansiella poster 12 700 44 167 26 819 28 170 5 685
Balansomslutning 754 937 666 448 664 191 611 004 515 545
Soliditet (%) 27,5 30,9 29,0 31,0 38
Avkastning på eget kapital (%) 6,1 22,2 14,0 14,7 3,2
Avkastning på totalt kapital (%) 2,3 7,2 4,9 5,8 2,2
Investeringar 24 382 33 515 39 514 116 081 63 203
Vinstmarginal (%) 8,5 14,4 12,5 16,7 8,2
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 2,4 8,9 5,0 6,7 2,3

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Flerårsjämförelse*, moderbolaget

2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 188 132 331 533 247 529 193 517 136 344
Res. efter finansiella poster 12 989 44 908 28 443 30 477 7 887
Balansomslutning 736 060 648 167 648 064 588 381 493 688
Soliditet (%) 26,92 30,37 28,60 31,30 39,20
Avkastning på eget kapital (%) 6,57 23,49 15,39 16,27 14,47
Avkastning på totalt kapital (%) 2,39 7,49 5,23 6,33 6,57
Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE (%) 2,17 9,39 6,4 7,5 2,3
Vinstmarginal (%) 8,8 14,5 12,9 17,7 8,94

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Investeringar
Totalt investerades 24,4 Mkr (33,5) Mkr i byggnader, markanläggningar och maskiner under år 2020. De största investeringarna 
avser pågående projekt med ombyggnad RoRo och dessa är inte klara ännu därav ej med i det totala investeringsbeloppet för året.

Ägarförhållanden
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamns kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2020 har hela världen varit drabbad av Covid-19 och så även Karlshamns Hamn, vi har märkt av ett tapp bl.a. på våra 
terminaltjänster.

I slutet på år 2019 påbörjade bolaget ett stort projekt inom RoRo området, vi bygger ett nytt färjeläge för att kunna ta emot 
framtidens större/längre fartyg. Projektet har pågått under hela år 2020 och fortsätter även under år 2021. 

Miljöpåverkan
Karlshamns Hamn AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Tillståndsplikten gäller lossning och lastning av fartyg med en bruttodräktighet på minst 1 350 ton, samt mellanlagring och 
uppställning av godsslag för egen och kunders räkning.

Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Karlshamns Hamn AB är sedan år 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och har erhållit erforderliga miljötillstånd.
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Förändringar i eget kapital, koncern

Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 53 650 41 730 110 740 0 206 120
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Utdelning till aktieägare 0 -2 850 0 -2 850
Årets vinst 4 523 0 4 523

Belopp vid årets utgång 53 650 41 730 112 413 0 207 793

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 53 650 730 74 239 2 603 131 222
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: 2 603 -2 603 0
Utdelning till aktieägare -2 850 -2 850
Årets vinst 4 067 4 067

Belopp vid årets utgång 53 650 730 73 992 4 067 132 439

Ej återbetalat villkorat aktieägartillskott 31 000 000 kr (31 000 000).

Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 73 991 264
årets vinst 4 066 540

78 057 804
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 4 008 000
i ny räkning överföres 74 049 804

78 057 804

Förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 008 000,00 kr. vilket motsvarar 747,06 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga 
förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt 
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till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3, 8 188 566 333 568 188 132 331 975
Övriga rörelseintäkter 4 4 218 7 2 087 7

192 784 333 575 190 219 331 982

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7, 6 -55 584 -97 476 -55 782 -97 868
Personalkostnader 5 -92 212 -159 485 -92 212 -159 927
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -28 519 -28 643 -25 999 -26 086
Övriga rörelsekostnader -3 -4 -3 -4

-176 318 -285 608 -173 996 -283 885

Rörelseresultat 16 466 47 967 16 223 48 097

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

9
22 6 17 482

Övriga ränteintäkter från koncernföretag 0 0 357 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -3 788 -3 806 -3 608 -3 671

-3 766 -3 800 -3 234 -3 189

Resultat efter finansiella poster 12 700 44 167 12 989 44 908

Bokslutsdispositioner
Överavskrivningar 0 0 -50 -10 779
Lämnade koncernbidrag -6 600 -27 550 -7 414 -30 156

-6 600 -27 550 -7 464 -40 935

Resultat före skatt 6 100 16 617 5 525 3 973

Årets skatt 11 -1 578 -2 829 -1 458 -1 370

Årets resultat 4 522 13 788 4 067 2 603
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 358 300 375 355 329 078 336 012
Maskiner och inventarier 13 158 914 146 461 139 296 134 444
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

14
107 868 10 059 107 868 10 059
625 082 531 875 576 242 480 515

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 0 0 31 100 31 100
Andelar i Joint Venture företag 16 0 0 5 025 5 025
Fordringar hos Joint Venture företag 19 0 0 11 500 14 000
Andra långfristiga fordringar 4 562 5 703 0 0

4 562 5 703 47 625 50 125

Summa anläggningstillgångar 629 644 537 578 623 867 530 640

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 159 36 467 23 830 36 156
Fordringar hos Koncernföretag -0 -0 1 548 0
Fordringar hos Joint Venture företag 0 0 913 982
Aktuell skattefordran 4 229 5 307 4 212 3 928
Övriga fordringar 6 045 5 682 5 286 9 550
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 7 512 2 263 5 282 2 162

41 945 49 719 41 071 52 778

Kassa och bank
Kassa och bank 83 348 76 271 71 122 64 750

83 348 76 271 71 122 64 750

Summa omsättningstillgångar 125 293 125 990 112 193 117 528

SUMMA TILLGÅNGAR 754 937 663 568 736 060 648 168
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital 53 650 53 650
Övrigt tillskjutet kapital 41 730 41 730
Annat eget kapital inklusive årets resultat 112 415 110 740
Summa eget kapital, koncern 207 795 206 120

Eget kapital, moderföretag

Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 53 650 53 650
Reservfond 730 730

54 380 54 380

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 21 73 991 74 239
Årets resultat 4 067 2 603

78 058 76 842

Summa eget kapital, moderföretag 132 438 131 222

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 22 0 0 83 623 83 573
Summa obeskattade reserver 0 0 83 623 83 573

Avsättningar 22
Uppskjuten skatteskuld 17 31 010 29 432 11 444 9 986
Övriga avsättningar 26 5 338 3 186 5 338 3 186
Summa avsättningar 36 348 32 618 16 782 13 172

Långfristiga skulder 23
Skulder till kreditinstitut 23 372 000 333 000 357 000 318 000
Övriga skulder 1 440 1 520 1 440 1 520
Summa långfristiga skulder 373 440 334 520 358 440 319 520

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 28 253 31 664 28 061 31 945
Skuld till koncernföretag 6 600 27 550 15 020 35 273
Övriga skulder 15 845 2 549 15 825 2 904
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 26 656 28 547 25 871 30 559
Kortfristig del av långfristig skuld till 
kreditinstitut 60 000 0 60 000 0
Summa kortfristiga skulder 137 354 90 310 144 777 100 681

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 754 937 663 568 736 060 648 168

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
3a

dd
a3

6-
c1

1a
-4

b8
3-

b0
1f

-2
21

b1
91

7d
21

f

682



Sida 10 av 24

Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 16 466 47 967 16 223 48 097
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet

29
29 091 31 829 25 928 29 272

Erhållen ränta m.m. 22 6 374 482
Erlagd ränta -3 788 -3 806 -3 608 -3 671
Betald inkomstskatt 1 078 -4 062 -584 -962

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 42 869 71 934 38 333 73 218

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 12 308 22 729 12 326 26 875
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -5 612 18 617 -335 15 765
Minskning(-)/ökning(+) av 
leverantörsskulder -3 411 14 348 -3 884 10 270
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 
skulder 50 455 -29 545 47 980 -26 935

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 96 609 98 083 94 420 99 193

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -122 191 -30 472 -122 191 -35 472
Förvärv av maskiner och andra tekniska 
anläggningar

13
0 0 0 0

Försäljning av maskiner o andra tekniska 
anläggningar 1 700 57 1 700 57
Förvärv av koncernföretag 15 0 0 0 0
Försäljning av andelar i koncernföretag 15 0 0 0 0
Förvärv av andelar i intresseföretag 16 0 0 0 0
Försäljning av andelar i intresseföretag 16 0 0 0 0
Årets lämnade lån till intresseföretag 19 0 0 0 0
Årets amorteringar från intresseföretag 19 0 0 2 500 0
Reglering av finansiella fodringar 1 141 1 140 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -119 350 -29 275 -117 991 -35 415

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag -6 600 -27 550 -7 414 -30 156
Upptagna långfristiga lån 38 920 0 38 920 0
Nettoförändring checkräkningskredit 0 -6 118 0 0
Amortering långfristiga lån 0 -1 242 0 -1 242
Utbetald utdelning -2 850 0 -2 850 0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 29 470 -34 910 28 656 -31 398
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Förändring av likvida medel 6 729 33 898 5 085 32 380
Likvida medel vid årets början 76 271 42 375 64 750 32 372
Övrig justering 348 -2 1 287 -2

Likvida medel vid årets slut 25 83 348 76 271 71 122 64 750
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Karlshamns Hamn AB
Org.nr. 556016-9467

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenterna när komponenterna är betydande och när komponenterna har 
väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Avskrivningar
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Skyddsrum 50
Bergrum 33
Övriga byggnader 20-60
Markanläggningar 40
Bogserbåtar 10-30
Kranar 10-15
Cisterner 5-25
Maskiner och Inventarier 3-25
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett 
leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 
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överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

Operationell leasing

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella leasingavtal

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första 
redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileasingavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som 
redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt 
effektivitetsräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.

Samtliga leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) BFNAR 2012:1.

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-
räntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar 
och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, 
vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt 
hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld 
skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 
inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den 
första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga 
transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
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omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten 
eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, 
eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter 
som hör samman med den framtida verksamheten. 

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras 
till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

Tjänster

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt 
från färdigställande på balansdagen.

Hyror
Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden.

Joint venture
Då koncernen har gemensamt bestämmande inflytande genom har avtalsbaserade samarbeten, i gemensamt styrda 
verksamheter, tillgångar eller företaget föreligger ett så kallade joint venture. Koncernen tillämpar klyvningsmetoden vid 
redovisning av innehav i joint venture.

Koncernredovisning
Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive 
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill.
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Koncernbidrag
Koncernbidrag som har lämnats till dotterföretag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Erhållna koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en 
betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning uppdelad på 
rörelsegren
Hamnverksamhet 146 267 279 468 149 808 279 282
Hyror, arrenden 41 831 52 283 37 874 50 435
Försäkringsersättningar 468 1 817 449 1 817

188 566 333 568 188 131 331 534

Not 4 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019

Övriga rörelseintäkter uppdelade på 
intäktsslag
Vinst vid avyttring av 
anläggningstillgång 1 592 7 1 592 7
Övrigt 2 226 0 95
Offentliga bidrag 401 0 401 0

4 219 7 2 088 7

Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av 
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bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 99,00 183,00 99,00 183,00
varav kvinnor 15,00 15,00 15,00 15,00
varav män 84,00 168,00 84,00 168,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader 
och
pensionskostnader har utgått med 
följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 956 1 905 1 956 1 905

1 956 1 905 1 956 1 905
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 61 417 106 816 61 417 106 816
Pensionskostnader 8 650 12 249 8 650 12 249

70 067 119 065 70 067 119 065

Sociala kostnader 19 218 34 428 19 218 34 428

Summa styrelse och övriga 91 241 155 398 91 241 155 398

Not 6 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 125 125 90 90
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag 50 50 40 40
Övriga tjänster 15 15 15 15

190 190 145 145

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasetagare

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Under året har företagets 
leasingavgifter
uppgått till 1 286 1 215 1 286 1 215

Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 584 1 071 584 1 071
Mellan 2 till 5 år 307 746 307 746

891 1 817 891 1 817

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
3a

dd
a3

6-
c1

1a
-4

b8
3-

b0
1f

-2
21

b1
91

7d
21

f

689



Sida 17 av 24

Not 8 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasegivare

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 34 321 28 907 32 341 24 683
Mellan 2 till 5 år 16 398 59 506 16 398 55 282
Senare än 5 år 6 778 32 066 6 778 32 066

57 497 120 479 55 517 112 031

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Räntor 22 6 374 482
22 6 374 482

Not 10 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Övriga räntekostnader 2 629 2 852 2 551 2 717
Borgensavgifter 1 159 954 1 057 954

0 0 0 0
3 788 3 806 3 608 3 671

Not 11 Skatt på årets resultat 2020 2019
Koncernen

Aktuell skatt -1 -2
Uppskjuten skatt -1 577 -2 828

-1 578 -2 830
Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 6 100 16 617

Skatt enligt gällande skattesats 21,39% -1 305 21,40% -3 556
Ej avdragsgilla kostnader 3,83% -237 3,12% -519
Skattemässiga justeringar -23,23% 1 543 -3,62% 3 307
Underskottsavdrag från tidigare år 0,00% 0 -4,61% 766
Skatt hänförlig till tidigare år 0,03% -2 0,00% 0
Förändring Uppskjuten skatt 25,85% -1 577 17,02% -2 828
Redovisad effektiv skatt 27,91% -1 578 33,31% -2 830

Moderbolaget 2020 2019

Aktuell skatt 0 -2
Uppskjuten skatt -1 458 -1 368
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-1 458 -1 370
Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 5 525 3 973

Skatt enligt gällande skattesats 21,39% -1 182 21,39% -850
Ej avdragsgilla kostnader 4,22% -233 13,07% -519
Skattemässiga justeringar -25,65% 1 417 -15,14% 602
Underskottsavdrag från tidigare år 0,00% 0 -19,28% 766
Skatt hänförlig till tidigare år 0,04% -2 0,00% 0
Förändring Uppskjuten skatt 26,39% -1 458 34,43% -1 368
Avrundningsdifferens 0 -1
Redovisad effektiv skatt 26,43% -1 458 34,47% -1 370

Not 12 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 559 990 533 867 511 728 478 070
Inköp 11 912 33 658 11 912 33 658
Omklassificeringar -18 340 -7 535 -6 980 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 553 562 559 990 516 660 511 728
Ingående avskrivningar -182 735 -167 836 -173 816 -160 356
Omklassificeringar 3 451 0 334 0
Årets avskrivningar -14 079 -14 899 -12 200 -13 460
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -193 363 -182 735 -185 682 -173 816
Ingående nedskrivningar -1 900 0 -1 900 0
Årets nedskrivningar 0 -1 900 0 -1 900
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Utgående redovisat värde 358 299 375 355 329 078 336 012

Redovisat värde byggnader 33 934 34 126 33 816 30 781
Redovisat värde markanläggningar 238 683 255 545 212 863 222 832
Redovisat värde mark 85 683 85 683 82 398 82 398

358 300 375 354 329 077 336 011

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets 
fastigheter: 152 228 116 049 148 510 112 331
varav byggnader: 71 039 71 699 71 039 71 699

Not 13 Maskiner och andra tekniska 
anläggningar

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 289 991 236 041 274 199 225 971
Inköp 12 470 48 317 12 470 48 317
Försäljningar/utrangeringar -6 200 -90 -6 200 -90
Omklassificeringar 18 340 5 723 6 979 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 314 601 289 991 287 448 274 199
Ingående avskrivningar -143 530 -131 720 -139 755 -129 062
Försäljningar/utrangeringar 5 735 33 5 735 33
Omklassificeringar -3 451 1 -333
Årets avskrivningar -14 440 -11 844 -13 799 -10 726
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Omräkningsdifferens -4 0 - -
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -155 686 -143 530 -148 152 -139 755
Utgående redovisat värde 158 915 146 461 139 296 134 444

Not 14 Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 059 56 563 10 059 56 563
Investeringar 18 839 37 003 18 839 37 003
Omklassificeringar 78 970 -89 146 78 970 -89 146
Omräkningsdifferens 0 5 639 - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 107 868 10 059 107 868 10 059
Utgående redovisat värde 107 868 10 059 107 868 10 059

Tillgångar anskaffade med offentligt 
bidrag
ingår med redovisat 
anskaffningsvärde 12 627 0 12 627 0

Pågående större investering i ett nytt färjeläge med viss del bidrag från EU, under året mottaget bidrag 12 627 tkr

Not 15 Andelar i koncernföretag
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
556616-5659 100 31 000 31 000
Karlshamn Kombiterminal AB Karlshamn 100,00%

31 000 31 000

Not 16 Andelar i Joint Venture företag
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
556885-5224 50 5 025 5 025
Karlshamn Tank Storage Karlshamn 50,00%

5 025 5 025
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Not 17 Uppskjuten skatt
Koncernen 2020-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 4 191 0 863
Markanläggningar 51 362 0 10 581
Maskiner och inventarier 94 978 0 19 566

0 31 010

2019-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 3 058 0 629
Markanläggningar 45 420 0 9 357
Maskiner och inventarier 94 400 0 19 446
Markanläggningar 0 0 0
Delsumma 0 29 432
Kvittning 0 0

0 29 432

Moderbolaget 2020-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 55 553 0 11 444
0 11 444

2019-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 48 478 0 9 986
Justering 2017 å 2018 1 0 0
Delsumma 0 9 986
Kvittning -0 -0

0 9 986

Not 18 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 4 582 279 2 450 279
Förutbetalda kostnader 2 930 1 984 2 832 1 883

7 512 2 263 5 282 2 162

Not 19 Fordringar hos intresseföretag och 
gemensamt styrda företag

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
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Sida 21 av 24

Ingående anskaffningsvärde 0 0 14 000 14 000
Avgående 0 0 -2 500 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 0 11 500 14 000
Utgående redovisat värde 0 0 11 500 14 000

Not 20 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 365 10 000,00
Antal/värde vid årets utgång 5 365 10 000,00

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets 
vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 73 991
årets vinst 4 067

78 058
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 4 008
i ny räkning överföres 74 050

78 058

Not 22 Obeskattade reserver Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningsreserv 0 0 83 573 83 573
0 0 83 573 83 573

Anläggningsreserven avser överavskrivningar på maskiner och inventarier

Not 23 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut 372 000 333 000 357 000 318 000
Amortering inom 1 år 60 000 0 60 000 0
Amortering inom 2 till 5 år 259 000 0 244 000 0
Amortering efter 5 år 113 000 333 000 113 000 318 000

Övriga långfristiga skulder 1 440 1 520 1 440 1 520
Amortering efter 5 år 1 440 1 520 1 440 1 520

Summa amortering inom 1 år 60 000 0 60 000 0
Summa amortering inom 2 till 5 år 259 000 0 244 000 0
Summa amortering efter 5 år 114 440 334 520 114 440 319 520

Karlshamns Kommun har tecknat borgen för lånen till kreditinstitut

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
3a

dd
a3

6-
c1

1a
-4

b8
3-

b0
1f

-2
21

b1
91

7d
21

f

694



Sida 22 av 24

Not 24 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupen semesterlöneskuld 12 378 12 542 12 378 12 542
Upplupna utgiftsräntor 680 291 311 254
Hyresinkomster 2 606 2 982 2 441 2 556
Förutbetalda intäkter 330 7 330 7
Övriga poster 10 662 12 725 10 411 12 739

26 656 28 547 25 871 28 098

Not 25 Likvida medel Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och bank 83 348 76 271 71 122 64 750
83 348 76 271 71 122 64 750

Not 26 Övriga avsättningar Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Övriga avsättningar 5 338 3 186 5 338 3 186
5 338 3 186 5 338 3 186

Not 27 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Inga ställda säkerheter för bolaget

Skulder för vilka säkerheter ställts

Not 28 Eventualförpliktelser Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Inga eventualförpliktelser för bolaget

Not 29 Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 28 520 26 743 25 999 24 186
Avsättningar 5 338 3 186 5 338 3 186
Övriga poster -4 767 1 900 -5 409 1 900

29 091 31 829 25 928 29 272

Not 30 Koncernförhållanden
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Karlshamns Hamn AB, org nr: 556016-9467 är moderbolag till Karlshamn Kombiterminal AB, org nr: 556616-5659. I koncernen 
ingår ett Joint Venture bolag, Karlshamn Tank Storage AB, org nr: 556885-5224. Karlshamns Hamn AB upprättar 
koncernårsredovisning för denna koncern där Karlshamn Kombiterminal och Karlshamn Tank Storage AB ingår.

Bolaget är helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB, Org.nr. 556427-2382 med säte i Karlshamn. Stadsvapnet i 
Karlshamn AB ägs av Karlshamns Kommun. Koncernredovisning upprättas av Stadsvapnet i Karlshamn AB för den största 
koncernen.

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,6 % av inköpen och 1,6% av försäljningen andra företag inom 
hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,3 % inköpen och 2,0 % av försäljningen andra företag inom 
hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 31 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut

Vi har från Arbetsdomstolen erhållit en stämning, den avser en stämningsansökan från Hamnarbetarförbundet mot Karlshamns 
Hamn. Beräknad kostnadspåverkan är 3,4 miljoner. Vi har i bokslutet tagit hänsyn till denna kostnad och reserverat detta belopp.

Följderna av Covid-19 har vi ännu inte sett svaret på. Karlshamns Hamn har allaredan tappat en del av sina terminaltjänster och i 
dagsläget vet vi inte hur det slutligen kommer att påverka bolaget eftersom ingen vet när pandemin är slut och hur lång tid det tar 
innan världen återhämtat sig igen.

Not 32 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i 
procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för 
finansiella intäkter, i procent av 
genomsnittlig balansomslutning

Vinstmarginal
Rörelseresultat i procent av 
omsättning

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av sysselsatt kapital 
(Sysselsatt kapital= 
Balansomslutningen-icke 
räntebärande skulder inklusive 
uppskjuten skatteskuld)
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Karlshamn 2021-02-25

Anders Karlsson, styrelseordförande Gert Åkesson Mats Olsson
Verkställande direktör

Bert-Inge Storck Tor Billing Magnus Dagmyr Winnetoft

Lars Hasselgren Görgen Lennarthsson Mats Olausson

Stefan Sörensson Suzanne Svensson Ted Olander

Peter Andersson                                 Hans Håkansson                   
Arbetstagarrepresentant                     Arbetstagarrepresentant 

              Lars-Göran Olsson
              Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats .

Ernst & Young AB

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor
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Å R S R E D O V I S N I N G

för

Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 1
- resultaträkning 2
- balansräkning 3-4
- förändringar i eget kapital 5
- kassaflödesanalys 6
- noter 7-11
- underskrifter 11
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i Tusentals svenska kronor, TSEK.

Verksamheten
Allmänt o verksamheten

Bolaget skall med Karlshamn som bas bedriva kombiterminalverksamhet med fokus på intermodal trafik. Förvalta egendom och 
tillhandahålla olika logistiktjänster i förbindelse med godshantering samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Karlshamns Hamn AB org.nr. 556016-9467, med säte i Karlshamn.
Företagets säte är Blekinge Län, Karlshamns kommun
Flerårsjämförelse*

2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 1 173 2 160 1 698 326 443
Res. efter finansiella poster -846 -1 131 -2 059 -2 600 -2 484
Balansomslutning 56 147 54 271 61 517 59 260 58 100
Soliditet (%) 66,59 68,94 58,87 59,7 55,3
Avkastning på eget kapital (%) -2,26 -3,07 -5,79 -8,8 -7,7
Avkastning på totalt kapital (%) -1,20 -1,62 -2,74 -4,6 -3,7

*Definitioner av nyckeltal, se noter

se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Covid-19 har påverkat bolaget under räkenskapsåret med mindre beläggning som följd. Bolaget ser med tillförsikt fram emot 
nästa år.

Framtida utveckling
För år 2021 görs bedömningen att ett fortsatt marknadsarbete med Kombiterminal kommer ge goda möjligheter på marknaden.
Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 31 000 341
årets förlust -372

30 999 969
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 30 999 969

30 999 969

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 1 173 2 160
Övriga rörelseintäkter 3 2 131 0

3 304 2 160

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -2 170 -1 264
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 802 -1 838

-3 972 -3 102

Rörelseresultat -668 -942

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -180 -191

-178 -189

Resultat efter finansiella poster -846 -1 131

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan 32 -1 475
Erhållna koncernbidrag 814 2 606

846 1 131

Resultat före skatt 0 0

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets resultat 0 0
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 28 666 30 098
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 8 006 8 376

36 672 38 474

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 9 4 562 5 703

4 562 5 703

Summa anläggningstillgångar 41 234 44 177

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 164 146
Fordringar hos koncernföretag 8 419 7 723
Aktuell skattefordran 17 0
Övriga fordringar 263 407
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 131 0

10 994 8 276

Kassa och bank
Kassa och bank 3 919 1 818
Summa kassa och bank 3 919 1 818

Summa omsättningstillgångar 14 913 10 094

SUMMA TILLGÅNGAR 56 147 54 271
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 100 100

100 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 31 000 31 000
Årets resultat -0 -0

31 000 31 000

Summa eget kapital 31 100 31 100

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 8 006 8 038
Summa obeskattade reserver 8 006 8 038

Långfristiga skulder 11
Skulder till kreditinstitut 15 000 15 000
Summa långfristiga skulder 15 000 15 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 192 20
Skulder till koncernföretag 1 549 0
Övriga skulder 19 31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 281 82
Summa kortfristiga skulder 2 041 133

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 147 54 271
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

Förändringar i eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 100 0 31 000 -0 31 000
Årets resultat -0 0

Belopp vid årets utgång 100 0 31 000 0 31 000
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

KASSAFLÖDESANALYS 2020-12-31 2019-12-31
Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 -668 -942
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 1 802 1 838
Erhållen ränta m.m. 2 2
Erlagd ränta -180 -191
Betald inkomstskatt/fastighetsskatt -13 -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 943 703

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -18 162
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -2 713 4 115
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 1 404 -4 256
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 529 3 467

Kassaflöde från den löpande verksamheten 145 4 191

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 7 0 0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 8 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag 814 2 606
Nettoförändring checkräkningskredit 0 -6 118
Momsfordran SKV markinköp 1 141 1 140

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 955 -2 372

Förändring av likvida medel 2 100 1 819
Likvida medel vid årets början 1 818 0
Kursdifferens i likvida medel 1 -1

Likvida medel vid årets slut 14 3 919 1 818
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Karlshamn Kombiterminal AB
Org.nr. 556616-5659

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).

Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en materiell 
anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter vilka skrivs av 
separat.

Avskrivningar
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande 
nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Byggnader 25-33
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-25
Inventarier, verktyg och maskiner 5-20
Markanläggningar 10-50

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
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lämnade rabatter.

Ränta, royalty och utdelning
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella 
överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning 2020 2019

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Terminalarbete 1 154 2 159
Försäkringsersättning 19 0

1 173 2 159

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2020 2019

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Pågående avtal upplupen intäkt 2 131 0

2 131 0

Not 4 Ersättning till revisorer 2020 2019

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 20 20
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 5 5
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 0 0

25 25

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019

Övriga räntekostnader 180 191
180 191
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Not 6 Skatt på årets resultat 2020 2019

Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 0 0

0 0
Avstämning av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp

Not 7 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 36 079 43 614
Omklassificeringar 0 -7 535
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 079 36 079
Ingående avskrivningar -5 981 -4 989
Omklassificeringar 1 0
Årets avskrivningar -1 432 -992
Utgående redovisat värde 28 667 30 098

Redovisat värde markanläggningar 25 381 26 813
Redovisat värde mark 3 285 3 285

28 666 30 098

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 3 718 3 718

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 412 4 689
Omklassificeringar 0 5 723
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 412 10 412
Ingående avskrivningar -2 036 -1 189
Omklassificeringar 0 -1
Årets avskrivningar -370 -846
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 406 -2 036
Utgående redovisat värde 8 006 8 376

Not 9 Andra långfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 703 6 843
Årets nedskrivningar -1 141 -1 140
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 562 5 703
Utgående redovisat värde 4 562 5 703

Avser momsfordran för fastighetsköp från kommunen

Not 10 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde 100 1 000,00
Antal/värde vid årets utgång 0,00

Not 11 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
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Amortering efter 5 år 15 000 15 000
Avser skulder till kreditinstitut.

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader 268 52
Upplupna räntekostnader 13 0

281 52

Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 1 802 1 838
1 802 1 838

Not 14 Likvida medel 2020-12-31 2019-12-31

Kassa och bank 3 919 1 818
3 919 1 818

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 10.000.000 kr

Not 15 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Karlshamns Hamn AB, Org.nr. 556016-9467. Med säte i Karlshamns Kommun. Där modern 
Karlshamns Hamn upprättar koncernredovisning.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 76,1 % av inköpen och 0 % av försäljningen andra företag inom 
hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 16 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31

Inga ställda säkerheter

Not 17 Eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31

Inga eventualförpliktelser

Not 18 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 31 000
årets förlust -0

31 000
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 31 000

31 000
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Not 19 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i 
procent av genomsnittlig balansomslutning

Balansomslutning
Totala tillgångar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella kostnader och intäkter.

Karlshamn 2021-02-25

Anders Karlsson, Styrelseordförande Bert-Inge Storck Mats Olsson
Verkställande direktör

Tor Billing Magnus Dagmyr Winnetoft Ted Olander

Görgen Lennarthsson Mats Olausson Suzanne Svensson

Gert Åkesson Stefan Sörensson Lars Hasselgrenr

Peter Andersson                            Hans 
Håkansson          Lars-Göran Olsson

Arbetstagarrepresentant                    Arbetstagarrepresentant        Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ernst & Young AB

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelsemedlem: Görgen Lennarthsson

Styrelseordförande: Ander Karlsson

Arbetstagarrepresentant: Peter Andersson

null: Stefan Sörensson

Styrelse: Mats Olausson

VD: Mats Olsson

Styrelseledamot: Suzanne Svensson Styrelseledamot: Ted Olander

Arbetstagarrepresentant: Lars-Göran OlssonStyrelseledamot : Gert Åkesson

Styrelseledamot: Magnus Dagmyr Winnetoft

Styrelseledamot: Bert-Inge Storck

Styrelseledamot: Lars Hasselgren Styrelseledamot: Tor Billing
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: GÖRGEN LENNARTHSSON
Date: 2021-03-02 19:40:19
BankID refno:  55cb4106-defc-42cf-9c39-051c6d7c2f0c

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2021-03-04 10:43:56
BankID refno:  92a90855-13e9-494a-ba1a-d1fe1c3b5bf2

Signed by: PETER ANDERSSON
Date: 2021-03-03 07:03:49
BankID refno:  35192690-9adf-4520-a1f3-61e6c469edce

Signed by: STEFAN SÖRENSSON
Date: 2021-03-04 17:45:54
BankID refno:  3ea787c9-7883-4af0-a500-958d1f816836

Signed by: Mats Erik Olausson
Date: 2021-03-02 17:41:37
BankID refno:  69e0cb8d-4a20-4408-85c4-e0d2a3a6f9cf

Signed by: MATS OLSSON
Date: 2021-03-02 18:56:46
BankID refno:  f1b0d245-bb8e-4e91-b568-76279c39da08

Signed by: SUZANNE SVENSSON
Date: 2021-03-02 16:21:52
BankID refno:  4cdca8a2-2445-4bca-9f50-ebf239df08f3

Signed by: TED OLANDER
Date: 2021-03-02 20:24:47
BankID refno:  f25bf7c4-3415-4b71-b207-1691e3ff5778

Signed by: LARS-GÖRAN OLSSON
Date: 2021-03-05 08:14:43
BankID refno:  a350fd7f-2aa9-4841-8389-45280b3d3657

Signed by: Bror Erik Gert Åkesson
Date: 2021-03-02 16:10:45
BankID refno:  89d803cf-5349-400b-9284-33a0298060e2

Signed by: MAGNUS DAGMYR WINNETOFT
Date: 2021-03-02 19:18:41
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Signed by: Bert-Inge Storck
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Signed by: Lars Åke Hasselgren
Date: 2021-03-03 07:49:21
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Signed by: Tor Erik Billing
Date: 2021-03-03 13:26:49
BankID refno:  a81eba14-7b26-41e1-af2d-666efb469a1a
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Arbetstagarrepresentant: Hans Håkansson Auktoriserad revisor: Anders Håkansson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: HANS HÅKANSSON
Date: 2021-03-05 14:49:48
BankID refno:  1503b63b-a2e3-4dfc-9e29-83df37cf2e19

Signed by: ANDERS HÅKANSSON
Date: 2021-03-09 13:25:46
BankID refno:  e7a58e8f-2579-4c62-9177-85063d835bb8
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
 
Gertrud Ivarsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 för Miljöförbundet Blekinge Väst har 
inkommit till kommunfullmäktige 2020-04-13 
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2020 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Granskning av årsredovisningen 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst  
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
 
 
 
 

721



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-04-15 Dnr: 2021/787 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunfullmäktige 
 
Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktigespresidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2020 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 för Miljöförbundet Blekinge Väst har 
inkommit till kommunfullmäktige 2020-04-13 
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Revisionsberättelse för år 2020 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
2 Granskning av årsredovisningen 2020 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst  
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, förbundets eller
landstingets ekonomiska ställning.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

3
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Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och
verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.

Den granskade årsredovisningen fastställde direktionen 2021-03-04.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.
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Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt Budget för 2020 med flerårsplan för 2021 och 2022 (§ 75,
2019-11-07) innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. I budgeten
beskrivs de finansiella målen. Där anges även att verksamhetsmått för att säkerställa
god ekonomisk hushållning i myndighetsutövning fastställas i verksamhetsplan för
2020. Direktionen har i februari 2020, § 3 beslutat om behovsutredning och
verksamhetsplan för år 2020. I verksamhetsplanen anges bland annat effektmål för
Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020.
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Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse

Intäkterna skall minst uppgår
till kostnaderna

Intäkterna var 1 227 tkr högre
än kostnaderna.

Uppfyllt

Förbundet ska till minst 50 %
finansieras av avgiftsintäkter.

Förbundet finansierades till
43 % av avgiftsintäkter

Ej uppfyllt

Av redovisningen framgår att ett finansiellt mål är uppfyllt, samt att ett mål inte är
uppfyllt. Anledningen är att ett mål ej är uppfyllt är att det skett en förskjutning från
avgiftsintäkter till kommunbidrag till följd av pandemin, då tillsynsavgifter efterskänktes
och ersattes med kommunbidrag.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets effektmål för god ekonomisk
hushållning som fastställts i Behovsutredning och verksamhetsplan för 2020.

Verksamhetsmål Utfall 2020 Måluppfyllelse

Verksamheter med en årlig tillsyns- eller
kontrollavgift som finns upptagna i förbundets
tillsyns-och kontrollplan 2020, ska ha minst en
tillsynsinsats under året. Målvärde: 87 %

Utfall: 73 % Ej uppfyllt

Antal avslutade ärenden undet ett verksamhetsår
ska vara större än eller lika med antalet påbörjade
ärenden. Målvärde: ≥ 100 %

Utfall: 115 % Uppfyllt

Inspektionsrapporter ska skickas ut senast 15
arbetsdagar efter inspektionens genomförande.
Målvärde: ≥ 85 %

Utfall: 90,6 % Uppfyllt

Av redovisningen framgår att två mål är uppfyllda och ett mål ej är uppfyllt.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2020.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i
behovsutredning och verksamhetsplan för 2020. Förbundet har inte fullgjort samtliga
mål kopplade till verksamheten, en förklarande orsak att förbundet har effektmål som är
ej uppfyllda är hänförligt till pandemin.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.
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Rättvisande räkenskaper

Iakttagelser

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats..

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
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Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att fastställa en plan för verksamheten i budgeten i enlighet med
Kommunallagen 11 kap. 6 §. Samtidigt bör direktionen förtydliga att det är effektmålen som är
verksamhetsmålen inom ramen för god ekonomisk hushållning.

Kristianstad den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor/Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Miljöförbundet Blekinge Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2020-12-15. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

mattias.johansson@pwc.com

2021-03-16 12:12:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna  
 
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020-03-24 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2020 .  
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat 
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2020 och årsredovisningen per 
2020-12-31. Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts 
och om verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp.  
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2020  
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2020 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Övriga förbundsmedlemmar 
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Kommunfullmäktigespresidium 
Kommunfullmäktige 
 
 
Ansvarsfrihet för direktionen vid Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling år 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna  
 
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020-03-24 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2020 .  
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat 
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2020 och årsredovisningen per 
2020-12-31. Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts 
och om verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp.  
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2020  
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2020 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2020 har inkommit till kommunfullmäktige 2020-03-12. 
 
Revisorerna granskar verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglemente. Utifrån 
granskningen tillstyrker revisorerna att förbundets årsredovisning godkänns och att 
kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion samt de enskilda ledamöterna i 
densamma ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2020 
Granskningsrapport år 2020 
Revisionsberättelse år 2020  
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion  
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Övriga förbundsmedlemmar 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunfullmäktige 
 
Ansvarsfrihet för direktionen vid Räddningstjänsten Västra Blekinge år 
2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktigespresidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2020 har inkommit till kommunfullmäktige 2020-03-12. 
 
Revisorerna granskar verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglemente. Utifrån 
granskningen tillstyrker revisorerna att förbundets årsredovisning godkänns och att 
kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion samt de enskilda ledamöterna i 
densamma ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2020 
Granskningsrapport år 2020 
Revisionsberättelse år 2020  
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion  
 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge  
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2020-04-23.  
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2020 
Revisionsberättelse år 2020 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner  
Region Blekinge  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
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Kommunfullmäktigespresidium 
Kommunfullmäktige 
 
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet (FINSAM) i Blekinge 
län år 2020 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2020-04-23.  
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2020 
Granskningsrapport år 2020  
Revisionsberättelse år 2020 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner  
Region Blekinge  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden, 
 
att nämnden för arbete och välfärd upphör, 
 
att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd,  
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden,  
 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda, samt 
 
att ovanstående gäller från och med 2021-06-01.  
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden. 
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden. 
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda: 
 
Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Organ  Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter     Ant. ledamöter 
 
Utskott inom  
omsorgsnämnden***) 1,33 0,45 *)        7 
 
Nämnden för arbete och 
välfärd inkluderat deras  
utskott  2,66 0,95 *)        7 
 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode. 
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 30, att återremittera ärendet för 
framtagande av konsekvensbeskrivning.  
 
För att få ett utökat beslutsunderlag inför hanteringen av ärendet om en 
sammanslagning av AV-nämnden och omsorgsnämnden har en riskbedömning 
genomförts inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Arbetssättet har varit detsamma som används inför förändring i 
förvaltningsorganisationen då man i enlighet med arbetsmiljölagen ska göra en 
riskbedömning. Syftet är både att belysa de positiva effekterna av förändringen och att 
göra en bedömning av de risker som förändringen innebär. Att riskbedöma kan ses som 
en kvalitetssäkring innan beslut fattas. Det skapar också ett underlag och en struktur för 
kommande uppföljning. 
 
Utifrån bland annat ovan nämnda riskbedömning har förvaltningsorganisationen tagit 
fram en tidplan för utbildning av övertagande av nämnd samt tidpunkt för 
ansvarsövergång. En kortare analys av namnfrågan och dess koppling till gällande 
lagstiftning är också genomförd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Protokollsutdrag ON § 27 2021 Yttrande med anledning av förändrad 
nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Yttrande med anledning av förändrad nämndorganisation gällande nämnden för 
arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag KF § 30/2021 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden 
för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Minnesanteckningar från politisk riskbedömning av avveckling av nämnden för 
arbete och välfärd 2021-04-06 
Tidplan avveckling av nämnden för arbete och välfärd 2021-04-06 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och 
kompletteras med en konsekvens- och riskanalys utifrån verksamheterna och nyttan för 
medborgarna och i andra hand på avslag till förslaget.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Britt Jämstorp (KD) yrkar avslag på 
förslaget.  
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att tredje att-satsen ska avslutas vid ordet välfärd samt att 
det läggs till en att-sats om att beslutet ska gälla från och med 2021-06-01.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet i dag.  
 
Bodil Frigren Ericsson begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder att ärendet avgörs i dag röstar JA. 
Den som biträder att ärendet återremitteras röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 10 röster för avgörande i dag och 5 röster för återremiss.  
 

Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson X   
Mats Dahlbom X   
Magnus Gärdebring  X  
Björn Tenland Nurhadi X   
Charlott Lorentzen X   
Elin Petersson   X  
Leif Håkansson  X   
Christel Friskopp X   
Magnus Sandgren   X  
Tor Billing X   
Marco Gustavsson  X   
Bodil Frigren Ericsson  X  
Annika Westerlund X   
Ida Larsson X   
Britt Jämstorp  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet i dag.  
 
Vidare ställer ordförande Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande och Per-Ola 
Mattssons ändrings- och tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons yrkanden.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras avslagsyrkande.  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-04-07 Dnr: 2021/782 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 99 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd 
och omsorgsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden, 
 
att nämnden för arbete och välfärd upphör, 
 
att återkalla uppdragen för ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd, 
uppdragen upphör från det att paragrafen är justerad, 
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden, samt 
 
att anta föreslagna ändringar i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda.  
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden. 
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden. 
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda: 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
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Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
Organ  Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter     Ant. ledamöter 
 
Utskott inom  
omsorgsnämnden***) 1,33 0,45 *)        7 
 
Nämnden för arbete och 
välfärd inkluderat deras  
utskott  2,66 0,95 *)        7 
 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode. 
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22, § 30, att återremittera ärendet för 
framtagande av konsekvensbeskrivning.  
 
För att få ett utökat beslutsunderlag inför hanteringen av ärendet om en 
sammanslagning av AV-nämnden och omsorgsnämnden har en riskbedömning 
genomförts inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Arbetssättet har varit detsamma som används inför förändring i 
förvaltningsorganisationen då man i enlighet med arbetsmiljölagen ska göra en 
riskbedömning. Syftet är både att belysa de positiva effekterna av förändringen och att 
göra en bedömning av de risker som förändringen innebär. Att riskbedöma kan ses som 
en kvalitetssäkring innan beslut fattas. Det skapar också ett underlag och en struktur för 
kommande uppföljning. 
 
Utifrån bland annat ovan nämnda riskbedömning har förvaltningsorganisationen tagit 
fram en tidplan för utbildning av övertagande av nämnd samt tidpunkt för 
ansvarsövergång. En kortare analys av namnfrågan och dess koppling till gällande 
lagstiftning är också genomförd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Protokollsutdrag ON § 27 2021 Yttrande med anledning av förändrad 
nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Yttrande med anledning av förändrad nämndorganisation gällande nämnden för 
arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag KF § 30/2021 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för 
arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Minnesanteckningar från politisk riskbedömning av avveckling av nämnden för 
arbete och välfärd 2021-04-06 
Tidplan avveckling av nämnden för arbete och välfärd 2021-04-06 
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Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Samtliga förtroendevalda i nämnden för arbete och välfärd 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Utredare Anna Persson 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Karlshamnskoalitionen  
genom Per-Ola Mattsson
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Reglemente för omsorgsnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom nämnden ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda 
personer. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 

747



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

 

 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och 
omsorg för personer med funktionsnedsättning (dock inte enligt lagen (1993:387) med stöd och 
service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom socialpsykiatrin).  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, 
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade samt nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta 
personer. Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 

Nämnden ansvarar för kommunens tolkförmedling, integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt 
bistånd,  budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende 
provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt 
begravningslagen (1990:1144). 

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar enligt skollagen (2010:800) för ungdomar 
som fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och har ett utökat aktivitetsansvar för ungdomar 
upp till 25 år.   

Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. 

Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.   

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika lokaler inom nämndens verksamhet.  

Nämnden ska samverka med utbildningsnämnden i frågor som rör båda nämnderna.  

Nämnden ansvarar för att teckna hyreskontrakt för de bostäder som behövs för verksamheten.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens 
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 
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8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom nämnden ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda 
personer. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 § 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, 
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning (dock endast enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom 
socialpsykiatrin), nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta personer (med undantag för 
äldre). Nämnden ansvarar för de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling. 

Nämnden ansvarar för tolkförmedling, integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd,  
budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende 
provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt 
begravningslagen (1990:1144).  

Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten.  

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar enligt skollagen (2010:800) för ungdomar 
som fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och har ett utökat aktivitetsansvar för ungdomar 
upp till 25 år.   

Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.   

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika lokaler inom nämndens verksamhet. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med gymnasienämnden och nämnden för barn, ungdom 
och skola.  

Nämnden ansvarar för att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens 
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  
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Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 15:00—16.00.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
    

Närvarande 
ersättare 

  
Billy Månsson (S) 
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Mikaela Wallin (M) 
Timo Viippola (SD) 
Kerstin Ifvarsson (S) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer §§ 25-27  

Utses att justera Lars-Olof Larsson (KD) 

Justeringsdatum  2021-03-17 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Lars-Olof Larsson  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-03-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-18 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-08 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 27 Yttrande med anledning av förändrad nämndorganisation gällande nämnden 
för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 2021/880  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att översända yttrandet i ärendet till kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
 
Karlshamnsoppositionen reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har den 2021-03-09 § 72 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en förändrad nämndorganisation som innebär en sammanslagning av 
nuvarande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden på så sätt att 
nämnden för arbete och välfärd upphör och dess ansvarsområde flyttas över till 
omsorgsnämnden. Beslutet innebär också att uppdragen för nämnden för arbete och 
välfärds förtroendevalda upphör. Vidare beslutade kommunstyrelsen att 
omsorgsnämnden skulle beredas tillfälle att yttra sig i ärendet innan behandlingen av 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22.  
 
Omsorgsnämnden har i yttrandet konstaterat att nämnden inte har något att erinra mot 
den föreslagna sammanslagningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 
Yttrande med anledning av begäran om omsorgsnämndens yttrande rörande förändrad 
nämndorganisation, 2021-03-12 
Begäran om omsorgsnämndens yttrande rörande förändrad nämndorganisation  
Protokollsutdrag KS § 72/2021 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för 
arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Leif Håkansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Karlshamnsoppositionen yrkar avslag till liggande förslag.   
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Karlshamnsoppositionens 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 
Omröstning 
 
Lars-Olof Larsson (KD) begär omröstning i ärendet.  
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Ordförande fastställer följande propositionsordning:  
Ledamot som bifaller ordförandens yrkande röstar JA  
Ledamot som bifaller Karlshamnsoppositionens yrkande röstar NEJ 
 
Namn JA NEJ 
Leif Håkansson (S) X  
Monica Nobach (S) X  
Lars-Olof Larsson (KD)  X 
Thor Ströberg (SD) X  
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  X 
Inger Åkesson (C) X  
Magnus Arvidsson (M)  X 
Sofie Svensson (S) X  
Bengt Jensen (MP) X  
Tommy Mikkelsen (SD) X  
Britt-Marie Larsson (C) X  

 
Med 8 Ja-röster för ordförandens yrkande och 3 nej-röster för Karlshamnsoppositionens 
yrkande beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Karlshamns kommun  
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
 
Yttrande med anledning av förändrad nämndorganisation gällande 
nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
 
Kommunstyrelsen har den 2021-03-09 § 72 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en förändrad nämndorganisation som innebär en sammanslagning av 
nuvarande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden på så sätt att 
nämnden för arbete och välfärd upphör och dess ansvarsområde flyttas över till 
omsorgsnämnden. Beslutet innebär också att uppdragen för nämnden för arbete och 
välfärds förtroendevalda upphör. Vidare beslutade kommunstyrelsen att 
omsorgsnämnden skulle beredas tillfälle att yttra sig i ärendet innan behandling av 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2021.  
 
Ett förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden. 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden. Förslaget innebär att omsorgsnämnden 
kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd. 
 
Omsorgsnämnden har inget att erinra mot att nämnden för arbete och välfärds 
ansvarsområde flyttas över till omsorgsnämnden. Omsorgsnämndens bedömning är att 
det är en ändamålsenlig lösning då nämnden för arbete och välfärds förtroendevalda har 
lämnat in avsägelser av sina uppdrag. Omsorgsnämnden anser att det är av stor vikt att 
nämnden för arbete och välfärds verksamhet kan fortgå som vanligt och att kommunens 
invånare ska kunna få den stöd och hjälp de behöver. Mot den bakgrunden bedöms en 
sammanslagning av nämnderna vara en lämplig åtgärd att vidta i en situation som den 
nu aktuella.  
 
 
Leif Håkansson  
Ordförande i omsorgsnämnden
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:30. Ajournering klockan 18:40-18:55. 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
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) 
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) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
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) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson  (S) Kenneth Hake (S) 
Kerstin Gustafson (S) Vakant (S) 
Per-Ivar Johansson (C) Ola Persson (C) 
Margaretha Lennarthsson (SD) Vakant (SD) 
Veronika Hertelendy (V) Lena Johansson (V) 
    

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S), Göran Svensson (S), Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet 
Rosengren (S), Sofie Ekenberg (C), Britt Kilsäter (M), Stefan Nilsson (M), 
Andreas Green (M), Iman Omairat (L), Stefan Sörensson (L), Laila Johansson 
(KD) fr.o.m. § 3, Lennart Ung (KD) och Håkan Abramsson (SD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 28-52  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) 

Justeringsdatum  2021-03-24 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digital signatur 

Mats Dahlbom 
Digital signatur 
Tommy Larsson 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-03-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-24 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
  

761



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-22 

Sida 3(5) 

 

§ 30 Förändrad nämndorganisation gällande nämnden för arbete och välfärd och 
omsorgsnämnden 2021/782 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet för framtagande av konsekvensbeskrivning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett antal ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och välfärd har lämnat in 
meddelande om avsägelse av sina förtroendeuppdrag i den aktuella nämnden.   
 
Ett uppdrag har getts till kommunjurist och nämndkontorschef att skriva fram ett förslag 
till sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden. Ett 
förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden har tagits fram där förslaget är att 
omsorgsnämnden behåller sina ansvarsområden enligt nuvarande reglemente och att 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområden flyttas över till omsorgsnämnden.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har för närvarande ett utskott bestående av sju 
ledamöter som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Det föreslagna 
reglementet för omsorgsnämnden innehåller ett stycke som reglerar att det ska finnas 
ett sådant utskott inom omsorgsnämnden.  
 
Förslaget innebär att omsorgsnämnden kommer att biträdas av omsorgsförvaltningen 
och förvaltningen för arbete och välfärd.   
 
Med anledning av ovan nämnda förslag föreslår arvodeskommittén 2021-03-08 följande 
ändringar på sidan 13 i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda:  
 
Årsarvode 
 
Nämnder och styrelse 
 
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, 
beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt 
följande: 
 
 
Organ Ordf Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Utskott inom 
omsorgsnämnden***) 

1,33 0,45 *) 7 

 
Nämnden för arbete och väl- 
färd inkluderat deras utskott 

 
2,66 

 
0,95 

 
*) 

 
7 

 
*) Sammanträdesarvode utgår enligt kapitel 1. 
***) Jourersättning utgår med samma belopp som sammanträdesarvode.  
      Sammanträdesarvode och jourersättning kan utgå samma dag. 
 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige ändrar att-sats tre så att bisatsen om att 
uppdragen ska återkallas när paragrafen justerats utgår, samt att sista att-satsen om att 
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förklara paragrafen omedelbart justerad ändras till att besluten verkställs när de vunnit 
laga kraft.  
 
Därutöver föreslår ordföranden att kommunfullmäktige förtydligar kommunstyrelsens 
förslag om att öka antalet ledamöter till 13 stycken så att det även framgår att det avser 
en ökning till 13 stycken ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden 
Nuvarande reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämndens beslut § 27/2021 
Yttrande från omsorgsnämnden, 2021-03-12 

 
Yrkanden 
 
Lars-Olof Larsson (KD), Tommy Larsson (V), Magnus Arvidsson (M), Britt Jämstorp 
(KD), Elin Petersson (M), Magnus Gärdebring (M), Ulla Olofsson (M), Magnus Sandgren 
(M) och Ulf Ohlsson (M) yrkar avslag. 
 
Mats Dahlbom (C), Per-Ola Mattsson (S) och Leif Håkansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag efter de ändringar ordföranden föreslår.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras för 
framtagande av konsekvensbeskrivning av förändringen och i andra hand avslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden börjar med att ställa återremissyrkandet under proposition och finner 
kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag.  
 
Magnus Gärdebring (M) och Magnus Arvidsson (M) begär omröstning. Följande 
propositionsordning fastställs: 
 
Den som vill återremittera ärendet röstar JA.  
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 17 stycken röster på JA och 34 stycken röster på NEJ. 
 
Marie Sällström (S) NEJ 
Gertrud Ivarsson (C) NEJ 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) JA 
Per-Ola Mattsson (S) NEJ 
Annika Westerlund (S) NEJ 
Leif Håkansson (S) NEJ 
Ulla Sandgren (S) NEJ 
Jan Bremberg (S) NEJ 
Monica Nobach (S) NEJ 
Katrin Johansson (S) NEJ 
Jan-Åke Berg (S) NEJ 
Susanne Olsson (S) NEJ 
Ulf Gustavsson (S) NEJ 
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Linda Winnetoft (S) NEJ 
Tommy Persson (S) NEJ 
Lena Sandgren (S) NEJ 
Anders Karlsson (S) NEJ 
Johnny Persson (S) NEJ 
Christel Friskopp (S) NEJ 
Kerstin Gustafson (S) NEJ 
Marco Gustavsson (C) NEJ 
Mats Dahlbom (C) NEJ 
Per-Ivar Johansson (C) NEJ 
Lena Häggblad (C) NEJ 
Claes Jansson (MP) NEJ 
Charlott Lorentzen (MP) NEJ 
Magnus Gärdebring (M) JA 
Elin Petersson (M) JA 
Magnus Sandgren (M) JA 
Magnus Arvidsson (M) JA 
Catarina Flod (M) JA 
Lars Hasselgren (M) JA 
Ulf Ohlsson (M) JA 
Anna Arlid (M) JA 
Rickard Holmberg (M) JA 
Ulla Olofsson (M) JA 
Emanuel Norén (L) JA 
Bodil Frigren Ericsson (L) JA 
Britt Jämstorp (KD) JA 
Lars-Olof Larsson (KD) JA 
Björn Tenland Nurhadi (SD) NEJ 
Mona Wettergren (SD) NEJ 
Görgen Lennarthsson (SD) NEJ 
Tor Billing (SD) NEJ 
Ulrika Berggren (SD) NEJ 
Margaretha Lennarthsson (SD) NEJ 
Tommy Mikkelsen (SD) NEJ 
Thor Ströberg (SD) NEJ 
Jonas Lingvärn (SD) NEJ 
Tommy Larsson (V) JA 
Veronika Hertelendy (V) JA 

 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet för framtagande av 
konsekvensbeskrivning.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunjuristerna 
Nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämnden
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Minnesanteckningar från politisk riskbedömning rörande avveckling av 
nämnden för arbete och välfärd, 2021-04-06 kl. 16.20-17.10 
 
Deltagande politiker: Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Magnus Gärdebring (M), 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Charlott Lorentzen (MP), Elin Petersson (M) 
 
Övriga deltagare: Daniel Wäppling, kommundirektör, Marie Björnsson, HR-chef, Anna 
Sunnetoft, kommunsekreterare 
 
Inledning 
 
Inför beslut om avveckling av nämnden för arbete och välfärd behöver det genomföras en 
politisk riskbedömning i ärendet. Nedan riskbedömning har tagits fram av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ledamöter:  
 
Vem är ansvarig för förändringen? 
 
Om vi bortser från varför blev det som det blev är det kommunfullmäktige som är ansvariga. 
Generellt sett är politiken ansvarig.  
 
Vilka berörs av förändringen? (politik/tjänsteorganisation)  
 
De politiker som har uppdrag i de aktuella nämnderna samt de tjänstepersoner som arbetar i 
de berörda förvaltningarna. Detaljkunskapen i frågorna påverkas, både på politisk nivå och 
på tjänstepersonsnivå.  
 
Vad innebär förändringen? (beskrivning) 
 
Uppdragen förändras under mandatperiodens gång. Det kanske blir så att uppdraget 
utvecklas till något man inte åtog sig från början när man anmälde intresse för att vara 
ledamot/ersättare i berörda nämnder.   
 
Det kan även innebära att man som ledamot/ersättare får en annan syn på det politiska 
arbetet. Nya ämnen/områden att sätta sig in i etc.  
 
Vilka positiva effekter ser vi?  
 
Det innebär en mer effektiv organisation på den politiska sidan, färre politiker, färre möten. 
Minskning av antalet nämnder bör också innebära en effektivisering på tjänstepersonsidan 
(färre ekonomirapporter, minskat sekreterarbehov).  
 
Risker: 
 
Det kan innebära att politiker lämnar sina uppdrag i och med att dessa förändras. Frågan kan 
komma att användas som slagträ i den politiska debatten inför valet.  
Med nya politiker finns risken att man tappar fart i det strategiska arbetet inom förvaltningen 
för arbete och välfärd.  
 
Det riskerar att bli en obalans i verksamheterna när nämnderna slås ihop.  
 
Det kan uppstå en osäkerhet hos ledamöterna i omsorgsnämnden som rör kunskap vad 
gäller nämnden för arbete och välfärds ärenden. Ledamöterna riskerar att må dåligt av 
denna osäkerhet, att man inte känner sig tillräckligt kunnig. Risken finns även att man lämnar 
sitt uppdrag.  
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Stora förändringar gör att det uppstår oro i berörda verksamheter/förvaltningar och att man 
tappar fart i verksamheten. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av förändringarna.  
 
Längre sammanträden som kräver fokus under längre tid.  
 
Summering:  
 
Politiker som eventuellt lämnar sina uppdrag och som känner oro kring kompetensen: 
 
Risken bedöms som liten/medel.  
Åtgärd – kompetensutveckling  
Ansvarig – nämndsordförande. 
 
Stora strategiska frågor att greppa för nämnden, mindre frågor riskerar att komma i 
skymundan:  
 
Risken bedöms som stor. Det behöver dock inte innebära att detta är negativt, det kan 
snarare bli positiv effekt.  
Åtgärd – lyfta upp risken och tydliggöra den 
Ansvarig – det blir upp till ordförande och presidium i nämnden att bevaka detta. Även tydlig 
dialog mellan politiker och tjänstemän om olika frågor.  
 
Obalans i verksamheten: 
 
Risken bedöms som medel/stor.  
Åtgärd – ekonomiavdelningen måste kunna ta fram underlag som går att förstå, som är 
pedagogiska. Viktigt att kunna följa de olika verksamheterna över tid. Viktigt att hålla i sina 
beslut och inte ombestämma sig över tid. Att våga ta beslut och stå för dem. Insikten om att 
det tar tid att genomföra vissa beslut är viktig.  
 
Kontakt har tagits med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på tjänstepersonsnivå i 
syfte att få till utbildning för omsorgsnämndens ledamöter/ersättare i AV-nämndens frågor 
innan ON tar över AV-frågorna. 
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Tidplan gällande avveckling av nämnden för arbete och välfärd 2021-04-06 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut om återremiss av ärendet om avveckling av AV-nämnden 
har en riskbedömning genomförts (presenteras i annat underlag) och utifrån bland annat 
denna har förvaltningsorganisationen tagit fram en tidplan för utbildning av övertagande 
nämnd samt tidpunkt för ansvarsövergång.  
 
En kortare analys av namnfrågan och dess koppling till gällande lagstiftning är också 
genomförd. 
 
I det fall en sammanslagning av nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden 
beslutas av kommunfullmäktige föreslås följande utifrån genomförd analys: 
 

 Den absolut största delen av de bägge nämndernas verksamhet regleras i 
socialtjänstlagen där begreppet socialnämnd genomgående används. Därför kan det 
för ökad tydlighet vara lämpligt att den sammanslagna nämnden benämns 
socialnämnd. 

 
 Utbildning av den tillträdande nämnden bör ske innan man tar över det formella 

ansvaret för de verksamheter som i dagsläget lyder under nämnden för arbete och 
välfärd. Efter kontakter med Sveriges kommuner och regioner så är en sådan 
utbildning preliminärt planerad under maj månad. 

 
 En särskild utbildning bör hållas för de ledamöter som ingår i det som i dagsläget 

benämns individutskottet varför dessa bör utses genom beslut i den tillträdande 
nämnden vid ett extramöte under maj. 

 
 Den tillträdande nämnden bör även besluta om delegationsordning som gäller från 

den dag man övertar ansvaret för verksamhetsområdet. Denna föreslås utgå från 
nuvarande delegationsordningar och kan fastställas under ett extramöte i maj månad. 

 
 Nuvarande nämndsorganisation bör därför bibehållas åtminstone under maj månad. 

Första ordinarie möte i den nya sammanslagna nämnden kan därmed ske den 17 
juni. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna köpeavtal där Peter Svensson förvärvar fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 
och 1:66 för en köpeskilling om totalt 2 500 000 kr med tillägget att köparen inte utan 
kommunens godkännande har rätt att upplåta rättigheter i fastigheterna, samt 
 
att samtliga berörda fastigheter ska förvärvas av köparen under 2021. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del   
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att efter köparens 
underskrift underteckna avtalet.  
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal kring eventuellt förtida tillträde och 
andra tillträdesfrågor, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att så snart det är möjligt säga upp överenskommelse 
mellan Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge om ansvarsfördelningen inom 
reservaten Fölsö och Tärnö. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 17 (dnr 2019/2550) att lägga ut kommunens 
markinnehav på Tärnö till försäljning i sin helhet. 
 
Kriterierna för utvärderingen framgick av försäljningsprospektet. De inkomna förslagen 
har utvärderats med avseende på hur förslaget utvecklar Tärnö som besöksmål, 
utvecklar Tärnö för besöksnäringen, skapar förutsättningar för verksamheter på Tärnö, i 
huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet, beaktar 
gestaltning och hållbarhetsaspekter, samt förslag på köpeskilling. Ett viktigt önskemål 
från kommunens sida var även att köparen skulle överta kommunens skötsel på Tärnö. 
För att detta skall kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt är det en förutsättning att 
fastigheterna säljs i sin helhet.  
 
Fyra anbud har inkommit. Peter Svensson/Tärnö Kroken AB:s förslag bedöms bäst 
uppfylla kriterierna i enlighet med anbudsunderlaget. Peter Svensson /Tärnö Kroken AB 
är även beredd att ta över kommunens skötsel på Tärnö. 
 
Förvärvet villkoras av att tillstånd erhålles för de åtgärder som planeras. Förvärv av 
samtliga berörda fastigheter ska ske under 2021. För att reglera frågor kring eventuellt 
förtida tillträde och övriga tillträdesfrågor samt övertagande av skötsel tecknas lämpligen 
separata avtal. 
Rätten för skärgårdsbåten att lägga till säkerställs genom att ett nyttjanderättsavtal 
tecknas motsvarande det som tecknats avseende brygga för skärgårdsbåten på Tjärö. 
 
Fastigheterna på Tärnö värderades år 2019 till ett sammanlagt värde om 600 000 kr. 
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Det sammanlagda bokförda värdet på kommunens mark och anläggningar på Tärnö är 
3 771 258 kr (UB 2021). 
 
Ärendet har nu kompletterats med ett förtydligat förslag till köpekontrakt samt 
kompletterande uppgifter från inblandade intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 106/2021 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, 
Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 
Utkast köpekontrakt Tärnö 1.34, 1.65 och 1.66, 2021-04-06 
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö (bilaga till försäljningsprospekt) 
Anbud Tärnö 
Anbud Tärnö 
Förslag avseende förvärv av mark och byggnader på Tärnö 
Anbud Tärnö 
Anteckningar förda vid Teams 
Försäljningsprospekt 
Avtal med länsstyrelsen 
TarnobolagenPresentation29mars m underskrift 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren 
Ericsson (L) yrkar avslag på de föreslagna att-satserna.  
 
Vidare yrkar Magnus Gärdebring (M) följande: 
 
att ett nytt anbudsförfarande genomförs samt att en professionell bedömning görs av 
fastigheternas marknadsvärde med de förutsättningar som anges i nuvarande prospekt 
med undantag att hela markinnehavet ingår. 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar vidare att förvaltningen ska ges i uppdrag att skriva in ett 
tillägg i köpekontraktet om att köparen inte utan kommunens godkännande har rätt att 
upplåta rättigheter i fastigheterna. 
  
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons bifallsyrkande och Magnus Gärdebrings 
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med liggande förslag. 
 
Magnus Gärdebring begär omröstning.  
 
Följande propositionsordning fastställs: 
Den som biträder liggande förslag röstar JA. 
Den som biträder Magnus Gärdebring med fleras avslagsyrkande röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller i 9 röster enligt liggande förslag, 5 röster enligt Magnus 
Gärdebring med fleras avslagsyrkande och 1 avstår.  
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Namn Ja Nej Avstår 
Per-Ola Mattsson X   
Mats Dahlbom X   
Magnus Gärdebring  X  
Björn Tenland Nurhadi X   
Charlott Lorentzen X   
Elin Petersson   X  
Leif Håkansson  X   
Christel Friskopp X   
Magnus Sandgren   X  
Tor Billing   X 
Marco Gustavsson  X   
Bodil Frigren Ericsson  X  
Annika Westerlund X   
Ida Larsson X   
Britt Jämstorp  X  

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Per-Ola Mattssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras avslagsyrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
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Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 86 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna köpeavtal där Peter Svensson förvärvar fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 
och 1:66 för en köpeskilling om totalt 2 500 000 kr,  
 
att samtliga berörda fastigheter ska förvärvas av köparen under 2021, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att efter köparens 
underskrift underteckna avtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del   
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal kring eventuellt förtida tillträde och 
andra tillträdesfrågor, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att så snart det är möjligt säga upp överenskommelse 
mellan Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge om ansvarsfördelningen inom 
reservaten Fölsö och Tärnö. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 17 (dnr 2019/2550) att lägga ut kommunens 
markinnehav på Tärnö till försäljning i sin helhet. 
 
Kriterierna för utvärderingen framgick av försäljningsprospektet. De inkomna förslagen 
har utvärderats med avseende på hur förslaget utvecklar Tärnö som besöksmål, 
utvecklar Tärnö för besöksnäringen, skapar förutsättningar för verksamheter på Tärnö, i 
huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet, beaktar 
gestaltning och hållbarhetsaspekter, samt förslag på köpeskilling. Ett viktigt önskemål 
från kommunens sida var även att köparen skulle överta kommunens skötsel på Tärnö. 
För att detta skall kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt är det en förutsättning att 
fastigheterna säljs i sin helhet.  
 
Fyra anbud har inkommit. Peter Svensson/Tärnö Kroken AB:s förslag bedöms bäst 
uppfylla kriterierna i enlighet med anbudsunderlaget. Peter Svensson /Tärnö Kroken AB 
är även beredd att ta över kommunens skötsel på Tärnö. 
 
Förvärvet villkoras av att tillstånd erhålles för de åtgärder som planeras. Förvärv av 
samtliga berörda fastigheter ska ske under 2021. För att reglera frågor kring eventuellt 
förtida tillträde och övriga tillträdesfrågor samt övertagande av skötsel tecknas lämpligen 
separata avtal. 
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Rätten för skärgårdsbåten att lägga till säkerställs genom att ett nyttjanderättsavtal 
tecknas motsvarande det som tecknats avseende brygga för skärgårdsbåten på Tjärö. 
 
Fastigheterna på Tärnö värderades år 2019 till ett sammanlagt värde om 600 000 kr. 
 
Det sammanlagda bokförda värdet på kommunens mark och anläggningar på Tärnö är 
3 771 258 kr (UB 2021). 
 
Ärendet har nu kompletterats med ett förtydligat förslag till köpekontrakt samt 
kompletterande uppgifter från inblandade intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 106/2021 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, 
Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 
Utkast köpekontrakt Tärnö 1.34, 1.65 och 1.66, 2021-04-06 
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö (bilaga till försäljningsprospekt) 
Anbud Tärnö 
Anbud Tärnö 
Förslag avseende förvärv av mark och byggnader på Tärnö 
Anbud Tärnö 
Anteckningar förda vid Teams 
Försäljningsprospekt 
Avtal med länsstyrelsen 
TarnobolagenPresentation29mars m underskrift 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Turistchef Lena Axelsson 
Markförvaltare Linnea Persson 
Näringslivschef Nina Andersson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Köpare Peter Svensson 
 
 
 
 
Susanne Norlindh 
Mark- och exploateringsingenjör
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:10 
(ajournering klockan 14:40 – 14:50) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
    

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef 
Louise Englund, lokalpolisområdeschef § 101 
Nadine Millbourn Lindhe, alkoholhandläggare § 102 
Ola Karlsson, gatuingenjör § 103 
Nina Andersson, näringslivschef §§ 105-106 
Mikael Persson, näringslivsutvecklare § 105 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör §§ 85-86 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 110 

 

Paragrafer 99-109  

Utses att justera Björn Tenland Nurhadi (SD) 

Justeringsdatum  2021-04-07 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Björn Tenland Nurhadi 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2021-04-06 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-04-07 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-29 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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§ 106 Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 
2019/2550 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna köpeavtal där Peter Svensson förvärvar fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 
och 1:66 för en köpeskilling om totalt 2 500 000 kr,  
 
att samtliga berörda fastigheter ska förvärvas av köparen under 2021, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att efter köparens 
underskrift underteckna avtalet,   
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal kring eventuellt förtida tillträde och 
andra tillträdesfrågor, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att så snart det är möjligt säga upp överenskommelse 
mellan Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge om ansvarsfördelningen inom 
reservaten Fölsö och Tärnö. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 17 (dnr 2019/2550) att lägga ut kommunens 
markinnehav på Tärnö till försäljning i sin helhet. 
 
Kriterierna för utvärderingen framgick av försäljningsprospektet. De inkomna förslagen 
har utvärderats med avseende på hur förslaget utvecklar Tärnö som besöksmål, 
utvecklar Tärnö för besöksnäringen, skapar förutsättningar för verksamheter på Tärnö, i 
huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet, beaktar 
gestaltning och hållbarhetsaspekter, samt förslag på köpeskilling. Ett viktigt önskemål 
från kommunens sida var även att köparen skulle överta kommunens skötsel på Tärnö. 
För att detta skall kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt är det en förutsättning att 
fastigheterna säljs i sin helhet.  
 
Fyra anbud har inkommit. Peter Svensson/Tärnö Kroken AB:s förslag bedöms bäst 
uppfylla kriterierna i enlighet med anbudsunderlaget. Peter Svensson /Tärnö Kroken AB 
är även beredd att ta över kommunens skötsel på Tärnö. 
 
Förvärvet villkoras av att tillstånd erhålles för de åtgärder som planeras. Förvärv av 
fastigheten Tärnö 1:34 beräknas ske under 2021 och övriga fastigheter under 2023. För 
att reglera frågor kring eventuellt förtida tillträde och övriga tillträdesfrågor samt 
övertagande av skötsel tecknas lämpligen separata avtal. 
  
Rätten för skärgårdsbåten att lägga till säkerställs genom att ett nyttjanderättsavtal 
tecknas motsvarande det som tecknats avseende brygga för skärgårdsbåten på Tjärö. 
 
Fastigheterna på Tärnö värderades år 2019 till ett sammanlagt värde om 600 000 kr. 
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Det sammanlagda bokförda värdet på kommunens mark och anläggningar på Tärnö är 
3 771 258 kr (UB 2021). 
 
Ärendet har inför dagens sammanträde kompletterats med ett förtydligat avtalsförslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utkast köpekontrakt Tärnö 1.34, 1.65 och 1.66, 2021-03-31 
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö (bilaga till försäljningsprospekt) 
Anbud Tärnö 
Anbud Tärnö 
Förslag avseende förvärv av mark och byggnader på Tärnö 
Anbud Tärnö 
Anteckningar förda vid Teams 
Försäljningsprospekt 
Avtal med länsstyrelsen 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att samtliga berörda fastigheter ska förvärvas av köparen 
under 2021.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Marie Sällströms yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med detsamma.  
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  KÖPEKONTRAKT  

 

 2021-03-31 1(5) 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10 § 226 (Dnr 2019/2550) att sälja kommunens 
fastigheter på Tärnö. Det beslutades också att man vid försäljningen skulle säkerställa att 
skärgårdsbåten skulle ha fortsatt möjlighet att lägga till vid ön samt att det skulle finnas 
bryggor och andra faciliteter som grillplats, toalett m.m. för det rörliga friluftslivet. Syftet 
med försäljningen är att skapa tillgänglighet för fler i skärgården och att därmed öka 
antalet besökare och nyttjare av de tjänster som skärgården kan ge. Frånsett utbytet som 
de besökande skall ha av tillgängligheten till skärgården så skall förutsättningarna för 
sysselsättning och näringar också förstärkas. Förutom de traditionella målgrupperna finns 
en ambition till att bredda möjligheterna att besöka och uppleva skärgården och i detta fall 
Tärnö. 
 
Köpare  
Peter Svensson (19560210-9315) 
Matvikshamnsvägen 790-20 
374 94 Trensum 
nedan kallad köparen 

Säljare  
Karlshamns Kommun (212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
nedan kallad säljaren 

 

 
Överlåtelseförklaring 
 
 
Anbud 

 
Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen fastigheterna 
Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 i Karlshamns kommun.  
 
Köparen har genom driftbolaget Tärnö Kroken AB 
(Org.nr.556541-0221) för avsikt att genomföra de åtgärder som 
angetts i lämnat anbud, bilaga A. 
 

Fastigheternas skick, 
friskrivningsklausul 
 

Fastigheterna samt byggnaderna överlåts i befintligt skick. 
Köparen är medveten om att byggnaderna är i behov av 
renovering. Säljaren friskriver sig från ansvar för dolda fel och 
övriga fel i fastigheterna. 
 
Inom fastigheten Tärnö 1:34 finns lärarbostaden, fyra mindre 
uthyrningsstugor, sanitetsbyggnad och vänthallsbyggnad. Inom 
fastigheten Tärnö 1:65 finns en gästbrygga. Inom fastigheten 
Tärnö 1:66 finns bygdegården och ett sanitetshus. Inom 
fastigheten Tärnö 1:66 finns även två byggnader på ofri grund, 
d.v.s. byggnader som inte ägs av kommunen och därför inte ingår i 
denna överlåtelse. Det är en kioskbyggnad och en förrådsbyggnad. 
  

Köpeskilling Köpeskillingen för Tärnö 1:34 är bestämd till ENMILJON-
FEMHUNDRATUSEN (1 500 000) kronor. 
Köpeskillingen för Tärnö 1:65 är bestämd till 
FEMHUNDRATUSEN   (500 000) kronor. 
Köpeskillingen för Tärnö 1:66 är bestämd till 
FEMHUNDRATUSEN (500 000) kronor. 
 
En handpenning om 10 % skall erläggas senast 1 månad efter att 
detta avtal undertecknats av båda parter. Resterande del av 
köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen. 
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Lagfart Köparen ansöker om och bekostar lagfart. 
  
Köpebrev 
 

Säljaren utfärdar köpebrev för fastigheterna då köpeskillingen för 
respektive fastighet är erlagd. 
 

Naturreservat Fastigheterna Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66 omfattas till stora delar 
av naturreservaten Tärnö (Tärnö 1:65) och Tärnö II (Tärnö 1:66). 
Köparen är medveten om att Länsstyrelsen för närvarande arbetar 
med att revidera reservatsbeslut och skötselplan för 
naturreservaten på Tärnö. 
 

Tillträdesdag 
 

Tillträde äger rum när kommunens beslut vunnit laga kraft, 
köpeskillingen är erlagd och köpebrev utfärdat.  
 
Fastigheterna förvärvas när tillstånd, såsom exempelvis bygglov 
och strandskyddsdispens, erhållits för de åtgärder som planeras för 
respektive fastighet enligt nedan: 
 
Tärnö 1:34 
•   att bedriva restaurangverksamhet i Lärarbostaden.  
•   att uppföra tillfälligt restaurangtält samt foodtruck. 
•   att uppföra komplementbyggnad /attefallshus i anslutning till    

befintliga stugor. 
• att restaurera Lärarbostaden och att utöka med terrass på 

framsidan. 
• att restaurera Dusch/toa-byggnad. 
 
Tärnö 1:66 
• att bedriva jordbruk i luckorna bakom kiosken samt vattenbruk 

i Sandvik. 
• att omvandla kiosken till gårdsbutik.  
• att uppföra 4 st glampingtält 
• att uppföra utomhusgym. 
• Att uppföra attefallshus. 
• att restaurera dusch/toa-byggnad. 
• Att uppföra utedass vid Sandvik för glampinggäster. 
 

 Tärnö 1:65  
• att bygga ut dusch/toaletter vid gästbryggna 
• Att uppföra attefallshus. 
 
Fastigheterna beräknas förvärvas och tillträdas under 2021. 
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Förtida tillträde 
 
 
 
 
 

I samråd med kommunen kan överenskommelse om förtida 
tillträde träffas när denna överenskommelse undertecknats av båda 
parter och handpenning erlagts. De åtgärder som köparen vidtar 
görs dock i så fall på egen risk. Köparen ansvarar för att försäkring 
innehas och att alla erforderliga tillstånd innehas. Köparen har 
ingen rätt till ersättning för nedlagda kostnader om köpet inte 
skulle gå att genomföra. 
 

Panträtter  Säljaren garanterar att det försålda området inte besväras av några 
penninginteckningar.  
 

Servitut/ 
nyttjanderätter 

Inskrivna servitut och nyttjanderätter framgår av bifogade 
fastighetsregisterutdrag, bilaga F, G, H. 
 
Officialrättigheter som registrerats framgår av bifogade kartor, 
bilaga B, C, D, E. Det kan dock även finnas officialservitut som 
inte är kartredovisade utan bara framgår av förrättningshandlingar. 
 
Kiosken vid bygdegården på fastigheten Tärnö 1:66 ägs av Lina 
Liljeblad, Nilstorpsvägen 36, 224 56 Lund, tel. 0709-100700, 
lena.liljeblad@gmail.com.  
 
Förrådsbyggnaden i anslutning till bygdegården har uppförts av 
VA-föreningen utan avtal. 
 
Förrådet vid skärgårdsbåtsbryggan nyttjas av Anna Svensson, släkt 
till Sven-Åke och Jim Johnsson. Någon överlåtelse av 
nyttjanderättsavtalet har dock inte gjorts. 
 
Saltboden och den mittersta bryggan vid saltboden på fastigheten 
Tärnö 1:66 är fastighetstillbehör men nyttjas av Mikael Öberg, 
mikael.oberg@adaptus.se. Status på eventuell nyttjanderätt är 
oklar. 

  
Pågående lantmäteri-
förrättning avseende 
servitut 
 

Fastigheterna Tärnö 1:37 och Tärnö 1:78 har officialservitut på att 
använda skärgårdsbåtsbryggan/postbryggan. Kommunen har 
ansökt om att i en lantmäteriförrättning bestämma servitutens 
innebörd samt bilda en gemensamhetsanläggning för den mindre 
bryggan inom Tärnö 1:34 där Tärnö 1:37 och 1:78 blir delägare. 
Alternativt kan servitutsrättigheterna flyttas. Kommunen bekostar 
denna lantmäteriförrättning eftersom det ligger i kommunens 
intresse att skärgårdsbåtsbryggan är fri för skärgårdsbåten att lägga 
till vid. 
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Riksintressen, 
strandskydd m.m. 
 
 
 
 
 
Tillstånd 

Köparen är medveten om att Tärnö berörs av regleringar kring 
strandskydd, naturreservat, Natura 2000-habitatdirektivet, 
riksintresse för högexploaterad kust, riksintresse för friluftsliv, 
riksintresse för naturvård, riksintresse för totalförsvar-
påverkansområde för buller, ekologiskt känsliga områden, 
skyddsvärda träd och landskapsbildsskyddsområde. 
 
Köparen ansvarar för att inhämta de tillstånd som erfordras för 
åtgärder köparen avser att vidta eller den verksamhet som avses 
bedrivas. Det kan exempelvis gälla bygglov och 
strandskyddsdispens. 
 

Avgifter 
 

Lagfartskostnader liksom alla från och med tillträdesdagen 
belöpande skatter och avgifter betalas av köparen. Intäkter från 
och med tillträdesdagen tillfaller köparen. 
 

Handlingar angående 
fastigheten 

På tillträdesdagen överlämnar säljaren till köparen kvitterat kö-
pebrev. 
 

Allmän lag I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller för övrigt i lag stadgas 
om köp av fast egendom. 
 

Godkännande Detta köpekontrakt ska godkännas av kommunen genom beslut 
som vinner laga kraft.  
 

Villkor 
 

Detta köpekontrakt förutsätter för sin giltighet att: 
 kontraktet godkänns av kommunen genom beslut som vinner 

laga kraft 
 Köparen erhåller tillstånd för och på ett betryggande sätt agerar 

för att de överlåtna områdena kommer att användas i enlighet 
med lämnat anbud, bilaga A. 

 
Skulle inte dessa villkor uppfyllas är kontraktet förfallet utan rätt 
till skadestånd eller ersättning för någon av parterna. 

 
Återköpsklausul 
 
 
 
 

 
Om köparen inte inom 2 år påbörjat verksamhet i huvudsaklig 
enlighet med anbudet äger kommunen rätt att återköpa 
fastigheterna. Vid återköp skall köpeskillingen bestämmas till 
1 500 000 kronor för Tärnö 1:34, 500 000 kronor för Tärnö 1:65 
och 500 000 kronor för Tärnö 1:66. Om köparen gjort 
investeringar på fastigheterna, vilka kan styrkas med godtagbara 
kvitton, ersätts dessa, dock med ett avdrag för avskrivning med 
5 % per år. Detta motsvarar en avskrivningstid om  
20 år, vilket är rimligt för denna typ av byggnader. 
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 Hembudsskyldighet Vid försäljning eller annan överlåtelse av fastigheterna skall 

kommunen erbjudas att förvärva fastigheterna. Köpeskillingen 
skall även i detta fall bestämmas till 1 500 000 kronor för Tärnö 
1:34, 500 000 kronor för Tärnö 1:65 och 500 000 kronor för Tärnö 
1:66. Om köparen gjort investeringar på fastigheterna, vilka kan 
styrkas med godtagbara kvitton, ersätts dessa, dock med ett avdrag 
för avskrivning med 5 % per år. 
 

 Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av 
vilka parterna tagit var sitt. 
 

 Karlshamn 2021-  
 
Säljarens underskrift: 
För Karlshamns kommun 
 
 
................................................... 
Per-Ola Mattsson 
Ordförande kommunstyrelsen 
 
 
 
................................................... 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör 
 
 
Säljarens namnteckning 
bevittnas: 
 
 
................................................... 
 
................................................... 
Namförtydligande 

Karlshamn 2021-  
 
Köparens underskrift: 
 
 
 
................................................... 
Peter Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
 
................................................... 
Namförtydligande 

 

 
 
Bilagor: 
Bilaga A – Anbud 
Bilaga B – Karta Tärnö 1:34 
Bilaga C – Karta Tärnö 1:65 
Bilaga D – Karta Tärnö 1:66 
Bilaga E – Karta Tärnö 1:66 – detalj 
Bilaga F – Utdrag från fastighetsregistret - Tärnö 1:34 
Bilaga G – Utdrag från fastighetsregistret - Tärnö 1:65 
Bilaga H – Utdrag från fastighetsregistret - Tärnö 1:66 
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Tärnö 1:34, 1:65 och 1:66

0m 250m 500m 1:10000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.
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Växjö 2021-02-24

KARLS I-J Å },,1 i'^] S K0 M M LI N
KOMMLJI{ ii,il'. iii . i ir i

l N K 2021 -02- 2 5

Karlshamns kommun
Rådhuset
374 81 Karlshamn

g

pp L t 1DNR..

Anbud Tärnö

(

Berit

Helgövägen 3
352 50 Växjö

/er
Undertecknade anmäler härmed intresse för förvärv av del av de till forsäljning uflysta
[a|loheterna på Tärnö. Anbudsgivare och köpare är vårt gemensamt ägdä ,[ti"bä|"g,
A&B Haggren AB, org.nr. 5SOS13-0431.

Hällaryds skärgård med Tärnö är en fantastiskt fin skärgårdsmiljö som det är värdefullt
att många får mÖjlighet att ta del av och uppleva. Det är av största vikt att det fortsatt är
möjligt för alla att komma till Tärnö och hyra en campingstuga eller lägenhet några
dagar, en vecka eller mer. Vi har själva vistats på Tärnö ocn nyrt bådä stuga oc-h
lägenhet i Lärarbostaden och har stort intresse för ön och desi utveckling. Med tanke på
efterfrågan på nuvarande lägenheter och stugor tror vi inte att en storskaTig utökning av
antalet stugor/lägenheter är möjlig eller önskvärd.

Vi är intresserade av att förvärva Lärarbostaden med de fyra campingstugorna och den
byggnad som tidigare varit toaletUuthus. Vi avser att fortsätta den'nuvarande
verksamheten med r.rthyrning av campingst'-rgor"na och Ce L.åCa !ägen5eter"na i

Lärarbostaden. Vår avsikt är att på sikt gora WC och duschrum i u-tnusOyggnaden, så att
gäster i campingstugorna och Lärarbostaden inte är beroende av kommunens toaletter
och duschar. Men vi förutsätter att gemensamma toaletter och duschar finns kvar och
kan användas tills vidare.
Avstyckning av tomt från Tärnö 1:34 anser vi lämplig enligt karta i Bilaga 1, med servitut
på att använda den lilla bryggan för hyresgäster i.stugornä och lägenhäterna.

Vi vill fortsätta en diskussion om pris och villkor för en ev. forsäljning. Vi anser det dock
nödvändigt att forst få möjlighet att göra en besiktning på plats åv tastigneterna för att
bedöma behov av reparationer och underhåll, innan vi tan lägga ett OtiO i kronor.

Växjö dag som ovan

073 04 697 99 070 600 93 64
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Till Karlshamns Kommun 202L-O2-24

Bifogat finner ni vårt Anbud för förvärv av delar av Tärnö i första skedet. Vi har varit i kontakt med
Susanne Norlindh och förstår att det fortfarande är en del frågetecken kring vissa bryggor och
byggnader gällande servitut och andra avtal som finns och vad som gäller i dessa. Det är viktigt att
reda ut alla frågetecken och osäkerheter kring fastigheterna för att anbudet ska vara aktuellt.

Våra frågetecken är följande:

- Postbryggan och lilla bryggan jämte, vad innebär de servitut som finns för två externa
fastigheter som enligt skylt på bryggan har servitut?

- Saltboden används idag som forråd av extern fastighet, vad innebär detta?
- Bryggan Nordost om Saltboden vad finns det för servitut på den?
- Ägaren till fd. Kiosken kan de tänka sig att sälja den till projektet eller flytta den?

Det är mycket åtgärder och utvecklingsdelar i detta projekt därför har vi föreslagit att dela upp hela
förvärvet av fastigheten i två tidsskeden. Skede ett som bifogat anbud avser har en projektplan för
genomförande på tre år där vi startar med Fastighet Tärnö 1:65 som kommer erbjuda besökarna ett
trevligt mottagande med en Restaurang med mat lagad från grunden och ett fint boende i de
befintliga fyra småstugorna. På avstyckad fastighetTärnö 1-:66 som finns ianbudet önskarvifå
möjligheten att bygga ett utomhusgym redan i sommar och komma igång med Glampingtälten samt
så är planen att renovera befintliga toaletter och duschar för våra gäster.

Vi kommer göra allt för att starta upp omgående, ovan åtgärder och utveckling kräver olika tillstånd
så vi önskar föra en god dialog med de olika instanserna omgående. I förhoppning om att ni väljer
vårt upplägg och hållbarhetskoncept.

Vänliga Hälsningar Peter & Malin

Tärnö Kroken AB
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ANBUD SOM AVSER Köp 1 :34, DETAR AV 1:66 ALTERNATI V B,2O2L-O2-24

Köpare: Peter Svensson/Tärnö Kroken AB

Personnummer: 1956-02-10-93 15 / Organisationsnummer: 5S6S4t-0221

Projekt: SALT Sustainable - Agriculture - Lifestyle - Tärnö

BAKGRUND

ldag finns ett stort intresse och medvetenhet för miljö, närproducerade produkter och hållbarhet,
vilket bidrar till ett mer ansvarsfullt turistande, Dessutom har Coronapandemin förändrat mycket i

vårt samhälle under det gångna året. Aktiviteter närmare hemmet har ökat, efterfrågan på svenska
fritidshus har skjutit i höjden och friluftsliv på hemmaplan har blivit generellt mer populärt.

Tillsammans med min dotter planerar vi att utveckla vårt driftbolag Tärnö Kroken AB som varit
vilande. För oss är hållbarhet nödvändigt för vår framtid, en självklar hygienfaktor som måste
genomsyra vår verksamhet. Genom denna satsning vill vi bidra till en levande skärgård på ett genuint
och hållbart sätt. Vi vill ge fler besökare chansen till en ökad tillgänglighet, så allmänheten får
möjlighet att uppleva ett naturnära och historiskt arv som Tärnö är. Min dotter flyttade från
Karlshamn för 21 år sedan är nu på väg att flytta tillbaka till Karlshamns kommun från Stockholm. Vi
har sedan Karlshamns kommun 201"9 beslutade att sälja innehavet på Tärnö drömt om hurviskulle
kunna utveckla kommunens fastighet till förmån för besöksnäringen. Anbudet ligger helt i linje med
hur vi drömt om att kunna lyfta denna skärgårdsidyll som betyder så mycket för oss. Nedan följer
våra tankar och planer för förvärvet i sin helhet.

Att just Tärnö ligger oss så varmt om hjärtat är inte så konstigt då vi har haft förmånen att spendera
våra uppväxter på denna magiska ö med en välkänd far och farfar (Skärgårdsbrevbäraren Frank
Svensson) som var en mycket populär brevbärare i skärgården. Frank såg till att öborna fick mat,
pensionsutbetalning och sin post i alla väder året om. På vintern bröt han isoleringen, och riskerade
livet för en Karlshamns Allehanda som skulle levereras till de öbor som på den tiden fortfarande
bodde ute i skärgården.

vtstoN

Blekinge skärgård är en av Sveriges vackraste med nästan 1000 öar och skär. Den är dessutom norra
Europas närmsta skärgård och Sveriges sydligaste skärgård. Vårvision är att behålla den pittoreska
och genuina skärgårdsidyll som Tärnö är. För att skapa goda, långsiktiga och hållbara förutsättningar
till detta är det viktigt att vi i samverkan med kommunen, länsstyrelsen och Ark 56 tillsammans
utvecklar vår skärgårdspärla. I samband med utvecklingen av Tärnö skapas det nya arbetstillfällen på

ön. Det finns möjlighet för ungdomar som kanske bor ute på ön på sommaren att få sommarjobb.

Vår vision är att erbjuda besöksnäringen en hållbar och unik vistelse i denna vackra miljö. Vi vill skapa
samverkan med andra turismföretag i regionen för att tillsammans erbjuda ett bredare och hållbart
resmå1. I planen ingår också att väcka liv i det historiska arv av jordbruk som finns på Tärnö genom
att utveckla lokala och närodlade produkter.

ruÅl

Vår målsättning är att kunna driva en hållbar verksamhet med förnyelsebar energi och kunna erbjuda
egenproducerad mat och dryck. Tärnö kommer att vara tillgängligt för fler besökare, från olika
målgrupper, med möjlighet till en variation av logi samt få tillgång till fler båtplatser.
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Vi kommer utveckla verksamhetens avfallshantering för att kunna driva verksamheten på det
hållbara sätt vi önskar. De lokala produkter som vi avser erbjuda spa-anläggningar runt om i landet
kommer att skapa nya arbetstillfällen och målsättningen med SALT produkter från ön är att
marknadsföra och placera Tärnö på Sveriges karta. #salt #madeintärnö #hållbartöliv #karlshamn

nnÅle nuppen

De n Nyfi kna Up ptäcka re n

Denna har en stor nyfikenhet på svensk kultur och vill se och göra så mycket som möjligt på sin
semester och som utländsk besökare i vårt vackra Sverige. De upptäcker gärna nya orter och vill lära
sig något nytt om de platser de besöker. Den Nyfikna Upptäckaren utgör ca. 35 % av de globala
resenärerna med Sverigeintresse.

Den Aktiva Nstu rälska ren

Den Aktiva Naturälskaren drivs av ett intresse för den svenska naturen, där de vill vara aktiva men
också njuta av lugnet och stillheten som vår unika natur bjuder på. Vår fantastiska allemansrätt gör
att många Aktiva Naturälskare mer än gärna kommer på besök från utandat. Den Aktiva
Naturälskaren utgör ca.19% av de globala resenärerna med Sverigeintresse.

De n Va rd ag ssm itand e Livsnj uta re n

Vill framför allt koppla av, slippa rutiner och känna sig fria på sin Sverigesemester. De njuter gärna av
god mat och dryck, helst närproducerat. Gemenskapen med andra är viktig samt att ha roligt och
uppleva nya saker. Den Vardagssmitande Livsnjutaren utgör ca. 38% av de globala resenärerna med
Sverigeintresse.

Sarah Holst Kjaer, docent i etnologi, har i omkring 20 år forskat om turism- och kulturindustrin i

Skandinavien. Hon säger; "Allo former qv nörodlade upplevelser blir populiira, tror jog. Somtidigt vilt

iu de som har åkt på dyro kryssningsresor och onnat tidigore också ha lite lyx. De vitt ha "glomping"
istöllet för comping, så ott söga, gtirna tölt men med riktigq söngdr."

TU RBÅTSBRYGGAN (POSTB RYGGAN}

Skärgårdstrafiken som angör Postbryggan kommer självklart göra det samma i framtiden, ett avtal
liknande det som kommunen idag har med Tjärö upprättas exempelvis. Då det enda och mest
naturliga sättet att ta sig till Tärnö är med båt, vi inser att det behövs en utökning av antal båtplatser
som finns på ön idag. Där det idag finns ett fåtal båtplatser vid Postbryggan samt vid den lilla bryggan
jämte Postbryggan vill vi utöka, då detta är ett viktigt nav på ön. Här ser vi i framtiden gästande
besökare lägga till för att sträcka på benen och se sig om på ön och passa på att få en kulinarisk lunch
på Tärnö Sjökrog. Nere vid vattnet i anslutning till Postbryggan skulle man kunna erbjuda lokala
Blekingeaktörer en möjlighet att ställa ut och sälja lokalt hantverk.

rÄnruö sJöKRoG (UI RARBOSTADEN)

Lärarbostaden som är i behov av renovering passar perfekt som pittoresk sjökrog - Tärnö Sjökrog. Här
serveras givetvis egenproducerade råvaror från lokala producenter, företrädelsevis från vår befintliga
Jordbruksfastighet på ön. Sjökrogen kommer kunna erbjuda såväl lokala öbor som gästande turister
en kulinarisk upplevelse.
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Vi önskar att komma igång med servering redan under sommaren 2021 men då Lärarbostaden är i

behov av renovering för att kunna tas i bruk så planeras det att användas ett portabelt kök och en
provisorisk servering i form av ett mattält. #närproducerat #näroldat

Lärarbostadens renovering planeras påbörjas efter sommarsäsongen 202! och beräknas stå klar inför
sommarsäsongen 2022.

KARL-OSKARS STUGOR - KRI STI NAS VANRARHEM AF TÄN Nö - GLAMPIN G

För att nå flera segment av besökare och samtidigt bevara Tärnö för allmänheten vill vivill kunna
erbjuda hållbart boende i olika prisklasser, från budget till premium:

o Glampingtält - Premium
o Attefallsstuga med kök, badrum och uteterras- Mellanklass/Premium
o Befintliga stugor med pentry - Mellanklass
o Vandrarhem, sovsal eller eget rum för ex antal personer - Budget/Mellanklass
o Eget tält (tillgång till toalett och dusch) - Budget

Då Glampingtält är en mycket attraktiv boendeform där man erbjuder de boenden en helt unik
naturupplevelse med övernattning i canvastält samtidigt som man njuter av en hotellvistelses
bekvämlighet. Här somnar man gott till ljudet av havets brus och vaknar till en smakrik frukostkorg
som levereras från Tärnö Sjökrog. Antalet Glampingtält planeras till fyra stycken med totalt 8-10
bäddar.

För att komplettera bristen på boenden för turister på ön vill vi erbjuda besökarna möjlighet att hyra
en Attefallsstuga. Dessa Attefallsstugor kommer vara så gott som självförsörjande med solceller och
fullutrustade med eget kök, toalett och dusch. De byggs för hushåll upp till fyra personer. Totalt antal
Attefallsstugor planeras till endast två stycken.

De fyra befintliga campingstugorna som idag finns intill Lärarbostaden är i behov av renovering. För
att minska energiförbrukningen är tanken att stugorna energi optimeras genom att effektivisera
förbrukningen av el, belysning, värme, kyla, vatten och ventilation. I samband med renoveringen av
Lärarbostaden, som bör supporteras med solenergi, så är tanken att förse stugorna med solpaneler.
De tillhörande toaletter och duschar som ligger i den direkta närheten till stugorna, även dom är i

behov av renovering. I de idag fyra stycken stugorna finns totalt L6 stycken bäddar.

Bygdegården är i stort behov av att renoveras. Tanken med denna byggnad är att bygga ett
skärgårdsidylliskt vandrarhem som rymmer en sovsal med ett antal sovplatser samt att mindre antal
rum som erbjuder enkel- och dubbelrum. Här vill vi även kunna återuppta möjligheten för att under
lågsäsong kunna anordna lägerskolor för ungdomar och åter lyfta Tärnö som "Karlshamns
Skollofskoloni". Vi planerar även att erbjuda seniora besökare en trevlig kollo-upplevelse med
anpassade aktiviteter för den målgruppen. Det totala antalet bäddar i vandrarhemmet planeras till
ca. 12 stycken.

För friluftsälskaren finns det även möjlighet för ett antal tältplatser i området mellan Bygdegården
och Sandvik. De tältande gästerna bor i eget tält samtidigt som man kan ta del av toalett och duschar
med vandrarhemmet i närheten. Här nås den breda allmänheten att ta del av vårt vackra Tärnö.
Antalet tältplatser beräknas till ca. 10 stycken.
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SALTBODEN

För att kunna erbjuda besökarna en resa genom Blekinge skärgårds historia, som är väl värd att
berätta, vill vi bevara och lyfta fram den vackra Saltboden. Då bevarade dagböcker och annat

historiskt material som ärvts från Familjen Ternsjö (lots på Tärnö fram till 1937) och som idag finns i

våra ägo så hade Saltboden kunnat utgöra ett fantastiskt museum. Den skatten vill vi gärna dela med

oss av till intresserade besökare.

rÄnruö BAGERT - oDLTNG a eÅnoseunK (KrosKEN)

Den gamla "Kiosken" vid Bygdegården kan göras om till Gårdsbutik där öborna och besökarna

erbjuds både närproducerade grönsaker, nybakat bröd och enklare cafeteria.

Då vi idag äger en jordbruksfastighet på Tärnö med tillhörande odlingsluckor så finns redan goda

förutsättningar att både odla närproducerat som att bevara historiskt jordbruk i modern tappning.

Gårdsbutiken kommer också att tjäna som reception för Vandrarhemmet, Glampingtälten och

tältplatserna. #närodlat #nyskördat

SANDVI K

Förutom att njuta friska bad vid öns vackra sandstrand Sandvik, kan vi erbjuda naturnära

vattenaktiviteter så som tex paddling och SUP (Stand Up Paddleboard). Då motion främjar
välbefinnandet så är tanken att bygga ett utomhusgym där dansbanan låg tidigare (intill gärdsgården

i Sandvik). Där öbor och besökare erbjudas friskvård i unik miljö, öppet dygnet runt och dessutom

helt gratis.

För att göra besökare både uppmärksamma och engagerade på den unika miljön så kommer det vara

ett starkt fokus på att bevara naturen och hålla den fri från föroreningar. Att plocka upp skräp och

hålla hav och land rena kommer att uppmuntras på olika sätt, gärna ihop med sponsorskap från

lokala företag. #greenkayaking

Ark56 tillsammans med kommunen har de senaste åren gjort ett gott arbete med bl.a utläggning av

kajakbrygga, tydligt uppmärkta vandringsleder och grillplatser på ön. Vi ser fram emot att fortsätta
detta samarbete för att tillsammans kunna fortsätta utveckla Tärnö för framtidens besökare.

EVENT LÅCSÄSOrue

Under lågsäsong och månader med färre gäster erbjuds event med olika teman, exempelvis yoga,

silence-retreat och provningar av mat och dryck av olika slag. Även Sjökrogen kommer hållas öppen

vissa högtider såsom Påsk och Jul.

TIDSPLAN
2A2t-2023

2021
Förvärv $ommar

2021
Sommar

2022
Sommår

2023

- Tillfålligt Mat-tält till kommande Siökrog
- Glamping-tålt
- Tåltcamping
- Utomhusgym
- Renovering Karl-Oskars stugor

(befintliga stugor)

- Tärnö Sjökrog (F.d Lärarbostaden)
- Museum Saltboden
- Attefallsstugor

- Kristinas Vandrarhem af Tärnö
- GårdsbuiildBageri
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ORGANI SATI ON

PRI SMODELL

Fastigheten L:34 köps i sin helhet. Fastigheten 1:66 avstyckas enligt Bilaga 1. Vi har gjort en
budget för renovering och tillbyggnad enligt ovan anbuds beskrivning till cirka 14,4 miljoner
kronor. I budgeten har vi även tagit i beaktande kostnader för rivning/restaurering av
byggnader, sortering/bortforsling/återvinning av material. Köpeskillingen för de två
fastigheterna enligt bifogad avstyckning uppgår till två (2) miljoner svenska kronor.

Vid signerat köpekontrakt betalas en handpenning på to% av köpeskillingen. När
Lantmäteriförrättningen är klar och köpet fullbordat betalas resterande 9O% av köpet.

önskemål om tidigt tillträde föreligger så aktiviteter och uppstart redan inför säsong en ZO2t
kan påbörjas.

Under ären 202I till och med 2023 kommer investeringar att göras för att renovera och
restaurera fastigheter med tillhörande byggnader i detta anbud. Vi önskar också en option
på att köpa resterande delar (Tärnö L:65 och resterande del avTärnö 1:66) under året2024
för att fortsätta en hållbar utveckling på ön.

m ffi
ffi ffi ffi ffi
ffi

Peter Svensson Karlshamn 2O2L-02-24
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Karta, Bilaga I till köpekontrakt mellan Karlshamns kommun och Peter Svensson avseende
hela Tämö l:34 och del av Tämö 1 :66.

Tärnö 1 :34

Ma rkering visar önskad avstyckni ng

av fastighet Tärnö 1 :66.

Avstyckningen vid gärdsgården som

avgränsar Sandvik upp till fyren
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Förslag avseende förvärv av mark och byggnader pål N8rnö 2,ll2t /7
Undertecknad får harmed inkomma med förslag, visioner, diskussionsunderlag samt förslag
på prisberäkning - allt i syfte för fortsatta forhandlingar med Karlshamns Kommun.

Det noteras att Kommunstyrelsen redan i september 2020 beslot att försälja fastigheter på
Tärnö men att Kommunens prospekt kom till allmän kännedom först den 12februari202l
och med en svarstid pä 13 dagar. Denna korta svarstid gör det svårt att i detalj projektera och
sy samman nödvändiga resurser för ett engagemang. Vi ser darfor detta dokument mer som
ett diskussionsunderlag för i närtid kommande förhandlingar med Kommunen.

Presumtiv köpare tir inledningsvis Tärnö Bolagen AB men kommer under de fortsatta
forhandlingarna är ersättas av ett delägt dotter- eller intressebolag. Andra, for projektet
lämpliga delägare, kommer att ingå i dylikt bolag, dock aldrig till större andel än 75 %.

Vårt intresse i detta projekt emanerar från, i generationer och lokalt och genuint förankrat och
utan kortsiktiga vinstintressen, en vilja attpäbästa sätt bevara och tillvarata Tärnö.
De investeÅngar som görs är långsiktiga och grundar sig helt och hållet på vår ideella
inställning.

Vår vision
Vår avsikt är att tillvarata turismen och det rörliga fridluftlivet på ett för allmänheten, Tårnö
och de boende ansvarsfullt och balanserat sått. Utan ett öppet och välkomnande Tärnö saknas
förutsättningar för turism och rörligt friluftsliv liksom, vilket är viktigt, att denna
besöksnäring är viktig för framtiden för såväl Tarno som dess boende.

Tärnö kan erbjuda aktiviteter för hela familjen, vare sig man reser med skargårdstrafiken eller
kommer på egen hand. Men ön erbjuder också stillhet, naturupplevelser och rekreations-
möjligheter. Vi ser framfor oss ett något mer öppet landskap som, liksom på tidigt 1900-tal,
betas av får.
Lärarbostaden kommer att bli centralpunkten på Tärnö. Här anländer skärgårdstrafiken och
här finns öns enda kiosk och restaurang. Restaurangverksamheten kompletteras med en
upprustad bygdegård som utnyttjas för större sällskap men också kan nyttjas av
skärgårdsbefolkni ngen.
Förutsättningar för dessa visioner är kommunikationer och viss samhållsservice. Härutöver
behövs ett ömsesidigt och förtroendefullt samarbete mellan oss, kommun och länsstyrelse.
Därmed framstår köp av Kommunens hela fastighetsbestånd som ett naturligt objekt. Detta
förutsätter naturligtvis en positiv inställning från Kommunen och Länsstyrelsens sida vad
gäller ändring av reservatföreskrifter samt att Kommunen och Länsstyrelsen delar våra
visioner.

t
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Lägesbeskrivning och utveckling i stort
Tärnös tillgångar består av naturen, havet, tillgängligheten och idag ett begränsat utbud av
bekvämligheter, handel och matservering.

Naturen kan utvecklas genom att göras mer tillgänglig, till exempel genom skogsröjning och
djurhållning i områden som inte är skyddsvärda av biologiska skäI.
Havet, och htir avses främst Sandvik, är idagundermålig som badplats men kan enkelt göras
betydligt mer attraktiv för både bad och lek.
Tillgängligheten kan förbättras genom försiktiga skyddsåtgarder och fler utmärkta stigar.
Handeln och annan näringsverksamhet är idag synnerligen begrånsad och kan utvecklas
endast genom en utökad besöksnäring. En kiosk och restaurangverksamhet är nödvändig för
framtiden.
Härutöver kan Tärnös historia som fiskeläge liksom den tidigare militära närvaron
åskådliggöras genom utställningar och andra beskrivningar.

I tiden närliggande åtgärder

Bygdegården
Byggnaden måste besiktigas innan beslut om en renovering kan tas. Enligt vår preliminära
uppfattning är renovering möjligt, såväl praktiskt som ur ekonomisk synvinkel. Vi avser att
omedelbart exteriört återställa bygdegården genom nya fönster, renovering av ytterpanel och
tak. Därefter har vi for avsikt att renovera byggnaden inifrån. Bland annat ska köket
moderniseras i syfte för enklare matlagning samt inredas med stor öppen braskamin och rustik
möblering.
Avsikten med bygdegården är denna kan utgöra ett komplement till den nedan beskrivna
verksamheten, som festlokal for skärgårdsbor (och andra) samt enklare utställning som
beskriver Tärnös hi storia.
Kostnaden for denna renovering bedöms som överkomlig och driftskostnaderna möjliga att
täcka alternativt som tämligen små.

Sandvik
Förutsatt att kommun och låinsstyrelse har en positiv och öppen inställning avser vi atthälla
stranden i ett sådant skick att det inbjuder till bad och andra alctiviteter.

Segelbåtsbryggan
Denna del av ön saknar samhällsservice förutom en enklare byggnad innehållande toaletter.
Själva segelbåtsbryggan, som är en lång flytbrygga, är välbesökt. Ankring är förduden på
båda sidor om bryggan och därför egentligen olämplig som angöringsplats. Detta har avhjälps
genom utläggning av bojar. Dessa är emellertid alltför få och måste därför omedelbart
kompletteras. Bryggan är tänkt for segelbåtar eftersom djupet är tillräckligt för de flesta
segelbåtar. Här finns i strandkanten en grillplats samt en enkel brygga for kajaker.
Vi ser framför oss, i något längre perspektiv, bättre servicebyggnad med duschmöjligheter
och eventuellt med tillgång till landström. För dessa faciliteter ter det sig naturligt att redan nu
avgiftsbelägga gästplatserna, i likhet med andra gästhamnar.

2
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Naturreservaten
I vår vision ingär att, på lång sikt, till så stor del som mojligt "återställa" naturen till så som
det såg ut under första hälften av 1900-talet, dvs att där så ar lampligt awerka skog och sly så
att betesdjur åter kan hålla öppna marker på Tarno. I närtid, och sedan succesivq ska
ytterli gare b ete smark för får i ordni ngstäl I as.

Lärarbostaden
Idag bedrivs en enklare restaurang/kiosk, Lax-boden, på arrenderat område nedanför den
tidigare lärarbostaden. Av vad som framkommit avser markägarna inte forlänga
arrendeavtalet.
Detta får till följd att om Tärnö överhuvudtaget ska kunna erbjuda mat och dryck och enklare
butik så måste den tidigare verksamheten ersättas med ny.
I vår vision, och dessutom i nårtid, ska gamla lärarbostaden byggas om till jourbutik/kiosk
och restaurang. Vidare ska ett inglasat trädäck byggas i nonlåge. Ovanvåningen inreds till två
personalbostäder. Byggnaden har ännu inte hunnit inspekteras noggrant men det är vår
uppfattning att byggnaden troligen kan byggas om på detta sätt.
Restaurangverksamheten, som ska utarrenderas till seriös företagare, ska vara inspirerad av
Tärnös ursprung som fiskeläge. Fisk och vilt bör därför stå på menyn. Alla produkter ska, så
långt som möjligt, vara närproducerade, gärna ekologiska.
Restaurangen ska kunna utnyttja bygdegården till lämpliga evenemang,typ enklare
konferenser, ålagillen, laxgillen etc.

De idag befintliga sjöbodarna, som är omoderna och i dåligt skick, ersätts med nya mindre
"attefallshus", mer komfortabla och möjli ga attbebo och hyra veckovis.
Bryggorna nedanför lärarbostaden måste utökas så att det bringas plats för en mindre
gästhamn men framförallt for gästbåtar till restaurangen. Denna förändring av "hamnen"
måste ske i samråd med Kommunen och skärgårdstrafiken.

Krav på säljaren
Från vår sida bygger projektet på ett stort engagemang och vi anser oss också ha resurser att
åstadkommaväravisioner. Trots detta behövs ett - i handling - stort engagemang från främst
Kommunen. Utan kommunikationer står vi oss slätt och darfor måste Kommunen garantera
allmänna kommunikationer i minst den omfattning som varit senaste året. Om behov uppstår
måste ytterligare kommunikationer tillförsäkras oss.

Vidare utgår vi ifrån att Kommunen på lämpligt sätt svarar för sophanteringen for hela Tärnö.
Då vi har praktiska resurser ser vi oss gärna som samarbetspartners till Kommunen i denna
angelägenhet.
Kommunen har idag ett visst antal andelar i VA samftilligheten. Inför ett förvärv förutsätter vi
att lärarbostaden och bygdegårdenbara står för en andel samt möjligen en andel för
segelbåtsbry ggan.Övriga andelar fär Kommunen hantera innan försaljning.
De forandringar som ingår i vår vision behöver stöd och positivt synsätt från Kommunen. Vi
utgår därlor från att eventuella frågor såsom bygglov, ändrad verksamhet, olika tillstånd etc
diskuteras i positiv andapäkommande möten med Kommunen och anges som förutsättningar
i ett ramdokument.

3

805



Resurser
För att kunna genomföra ett projekt av detta slag kråvs finansiella möjligheter och praktisk
kunnande.
Tiden har varit knapp att få fram en slutlig finansiell lösning men forhandlingar pågår med
finansiär som delar vår uppfattning om långsiktighet.
För att kunna genomföra våra ambitioner med bland annat renoveringar och skogsskötsel
krävs maskinella resurser. Men det gäller också för restaurangverksamheten och kioskrörelsen
att kunna uppfylla krav på exempelvis obruten kylkedja. För detta krävs möjligheter till
utlastning i Matvik, eventuellt också kylkapacitet, samt möjlighet till transport från bryggapä
Tärnö upp till lärarbostaden.
För rensning av Sandvik kravs rätt sorts maskiner.
För eventuell sophantering krävs maskiner.
Det är inte uteslutet att båttaxi kommer att behövas för att driva restaurangen under for- och
eftersäsong.
Alla dessa maskinella resurser har vi genom Tärnö Bolagen definitivt tillgång till.

Alternativ
För det fall att kommun och länsstyrelse inte finner det möjligt att anpassa reservatföre-
skrifterna i någorlunda linje med våra visioner kan det vara av intresse för oss att enbart
förvärva lärarbostaden och bygdegården.

Prisbild
Vårt intresse för detta projekt bygger på ideella tankar. Vi ser inga möjligheter till ekonomisk
bärighet på kort sikt. Vidare åtar vi oss renovering och eftersatt underhåll, i både byggnader
och reservat, som egentligen skall bäras av Kommunen. Priset, oavsett vilket alternativ som
blir aktuellt, antas darfor bli symboliskt.
Vad gäller alternativet som inkluderar reservaten måste vi noga utvärdera föreskrifterna och
skötselplanerna, beaktat eventuella ändringar, samt bedöma det ekonomiska utfallet härav.
Vi ser ändå alternativ 1, dvs hela fastighetsbeståndet, som det mest intressanta objektet.

Tärnö 2021-02-24

Ola Karlsson
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Anbud Tärnö ,**..{, P 2/ 4/
En beskrivning över id6 och åtgärder som avses genomföras

Vårt huvudsyfte och första del mål är att kunna erbjuda en
restaurang för 100-talet gäster.
Denna ska under sommarmånaderna vara öppen för lunch och
kvällsservering.
Tanken är att upprätta en ny byggnad i anslutning till
gästhamnen och lärarbostaden. Lärarbostaden är tanken att
hyra ut för boende efter renovering.

Skulle inte detta vara mojligt att bygga en ny restaurang
kommer vi förvandla lärarbostaden till restaurang med
till höra nde uteservering.

På södra sidan vid badstranden kommer vi se över mojligheten
att upprätta boende för uthyrning och även har bra och fin
badstrand.

vi ser inget värde i någon av befintliga byggnader förutom de på
Tärnö t:34.

ovriga yta i köpet är vi väldigt osäkra på vad vi får göra och hur
det ser ut på platsen. Det kan vara aktuellt att köpa detta med,
men vi har en bättre redogörelse vad det innefattar.

om anbudet avser alla fastigheterna i sin helhet (alternativ A)
eller lärarbostaden och bygdegården med tillhörande
tomtmark (alternativ B).

Vi har idag för lite information vad den övriga marken innefattar
och vad man får göra på denna mark för att det ska vara
intressant.
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Vi för gärna en dialog kring detta.

Enkel tidplan

2022 är en rimlig tidsplan för att kunna ta emot de första
gästerna på boende och restaurang.
Prismodell

Vi vet för lite vad vi får göra för att ska kunna sätta en

prismodell på detta.
Vi önskar mer information.
lntressentens namn, organisationsnummer och kontaktperson
samt registreringsbevis. (kommunen kan inhämta
upplysningar från skatteverket mm för granskning av
intressenten)

Hotell Nytäppet i Karlshamn AB

556921-3530
Johan Holgersson

0708550849
Johan. holgersson @ bestweste rn karlsha m n.se

Vi är intresserad av Tärnö och vi tar gärna diskussion vidare.

Men just nu har vi för lite information för att kunna lämna ett
bättre anbud. Även visning på plats vore en förutsättning.

Referens vad vi har tagit oss för tidigare.
Best Western Karlshamn

Ser fram emot en återkoppling.

Mvh Johan Holgersson

Best Western Karlshamn
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Anteckningar förda vid Teams-möte med Karlshamns Kommun, 2021-03-08 
 
På fråga från Bengt Borr framkom att dagens möte inte spelades in eller kom att 
protokollföras men att vårt, och andra intressenters, prospekt utgör offentlig handling. 
 
Därav har följande anteckningar gjorts. Delar av dessa anteckningar ska utgöra 
komplettering till vårt tidigare insända prospekt. 
 
Magnus Leijon 
Vi vill komplettera våra synpunkter vad gäller hållbarhetsaspekter. Karaktären på 
byggnaderna på Tärnö ska bibehållas. Vidare har vi för avsikt att, om möjligt, använda 
eventuella uttag ur skogen i verksamheten. 
Viktigt är också att beakta att Tärnö Bolagens verksamhet och möjligheter med 
hamnanläggningen i Matvik. 
 
Bengt Borr 
En annan viktig komplettering är att vi har som mål att göra skärgården levande hela året. 
För detta har vi för avsikt att etablera en båttaxiverksamhet, vilket också kan bli till gagn för 
Kommunen då de saknar egen förmåga till vissa transporter. 
 
Viktigt är att vi får till stånd ett bra samarbete med Kommunen så våra ambitioner så långt 
är möjligt sammanfaller med Kommunens planer för Tärnö. Vi förutsätter därför, vid ett 
förvärv, att nödvändiga tillstånd som behövs för överensstämmelse med vårt prospekt 
godkänds av Kommunen. 
 
Kommunen 
Eftersom Tärnö omfattas av flera riksintressen, bland annat strandskydd, så måste 
Länsstyrelsens godkännande också erhållas.
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Tärnö 
 
Försäljning av mark och byggnader 

 
 
1 Allmänt 
 
1.1 Förutsättningar 
Karlshamns kommun (kommunen) avser att försälja hela eller delar av sitt 
markinnehav på Tärnö. Kommunen söker en intressent som är intresserad av 
att utveckla Tärnö som rekreationsplats, för besöksnäringen och för 
verksamhetsutveckling i allmänhet, samt att tillgänglighet och skötsel av 
områdena sker på ett acceptabelt sätt. Kommunen vänder sig till intressenter 
med erfarenhet och förmåga att ta hand om och utveckla verksamhet på 
fastigheterna.  
 
Kommunens markinnehav framgår av bifogad karta och omfattar fastigheterna 
Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66.  
 
För att försäljning av hela markinnehavet skall kunna genomföras måste 
reservatsföreskrifterna för naturreservaten ändras med anledning av att 
kommunen är reservats-/naturvårdsförvaltare. Om detta alternativ väljs 
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ansvarar köparen för att ansökan om ändring av reservatsföreskrifterna sker så 
att antingen köparen eller länsstyrelsen istället blir reservats-
/naturvårdsförvaltare.  
 
Det andra alternativet är att förvärvet avser lärarbostaden och bygdegården 
inklusive lämpliga tomter till dessa.  
 
Förutsättningarna för förvärven framgår av bifogade utkast till köpekontrakt 
med bilagor. 
 
De intressenter som inkommer med anbud ska ha organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar att genomföra sina idéer på ett professionellt vis.  
Vem som får köpa fastigheten beslutas av kommunstyrelsen. 
 
1.2 Om Tärnö 
Tärnö är den största ön i Karlshamns skärgård med en väl bevarad bebyggelse 
från andra halvan av 1800-talet. Ön har haft fast bosättning som kan 
dokumenteras till 1500-talet. Bebyggelsen ligger längs en liten bygata på den 
norra sidan av ön och är typisk för hur fiskeläge såg ut i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Husen är mestadels faluröda eller ljusgula med vita 
knutar. Till husen hör båtplats som består av antingen en brygga eller en kås. 
Befolkningen på Tärnö livnärde sig förr i tiden på fiske och boskapsskötsel med 
jordbruk som binäring. Den bofasta befolkningen har sedan 1950-talet minskat 
och frånsett ett fåtal ersatts med fritidsboende. På ön drivs under 
sommarmånaderna en enklare affär med matställe och båttaxi i anslutning till 
skärgårdsbåtens angöringsplats. Under sommaren kan Tärnö nås från 
Karlshamn/Matvik med reguljär båttrafik. Vintertid finns ingen reguljär 
båttrafik.  
 
Kommunen äger den s.k. postbryggan där skärgårdstrafiken från Karlshamn 
angör och en stor flytbrygga som är gästbrygga för det rörliga båtlivet samt 
några mindre bryggor i anslutning till den kommunala marken. Badstranden på 
den södra sidan av ön ligger på den kommunala marken.  
 
Tärnö berörs av regleringar kring strandskydd, naturreservat, Natura 2000-
habitatdirektivet, riksintresse för högexploaterad kust, riksintresse för 
friluftsliv, riksintresse för naturvård, riksintresse för totalförsvar-
påverkansområde för buller, ekologiskt känsliga områden, skyddsvärda träd 
och landskapsbildsskyddsområde.  
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1.3 Vad vill kommunen? 

- Utveckla Tärnö som besöksmål 
- Utveckla Tärnö för besöksnäringen 
- Skapa förutsättningar för verksamheter på Tärnö 
- I huvudsak bibehålla en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga 

friluftslivet. 
 
Syftet är att skapa tillgänglighet för fler i skärgården och att därmed öka antalet 
besökare och nyttjare av de tjänster som skärgården kan ge. Frånsett utbytet 
som de besökande skall ha av tillgängligheten till skärgården så skall 
förutsättningarna för sysselsättning och näringar också förstärkas.  
Förutom de traditionella målgrupperna finns en ambition till att bredda 
möjligheterna att besöka och uppleva skärgården och i detta fall Tärnö.  
 
Kommunen vill att utvecklingen av Tärnö skall ske på ett hållbart sätt. 
 
Kommunen vill att köparen ska sköta badplatsen på Tärnö, samt övriga 
anläggningar som är till för det rörliga friluftslivet såsom flytbryggan med bojar, 
toaletter, postbryggan och bryggan bredvid postbryggan.  
 
2 Tidplan 
Intresserade som vill lämna erbjudande att köpa hela eller delar av kommunens 
mark skall före den XX redovisat sina förslag/idéer i enlighet med kriterierna, 
avsnitt 5. 
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3 Förutsättningar för markförvärvet 
Intressenten förvärvar antingen alla fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och 
Tärnö 1:66 i sin helhet eller lärarbostaden och bygdegården med tillhörande 
tomtmark. Då det oavsett vilken variant som väljs kommer att ta tid innan 
förvärvet kan genomföras finns möjlighet att träffa överenskommelse med 
kommunen om förtida tillträde. Eventuella åtgärder utföres dock på egen risk i 
samband med förtida tilltäde. Köparen svarar för och bekostar all byggnation, 
skötsel, avgifter mm för de områden som övertas. 
 
3.1 Önskemål om gestaltning 

- Planerad bebyggelse (ny- ,om-, och tillbyggnader) skall anpassas till 
skärgårdsmiljön 

- Områdena skall vara välvårdade och allmänhetens tillgänglighet till 
områdena ska i minsta möjliga utsträckning begränsas 

 
3.2 Hållbarhetsaspekter 
Positivt är  

- Hållbar energi- och materialanvändning i byggnader 
- Miljöprofil i de verksamheter som föreslå 

 
4. Urvalsförfarande 
Efter förslagstidens utgång kommer förslagen att utvärderas av kommunen 
Efter utvärderingen meddelar kommunen samtliga inkomna intressenter 
vilket/-a av förslagen som valts ut för vidare diskussion och förhandling. Slutlig 
tilldelning sker genom kommunens helhetsbedömning i förhållande till 
kriterierna. Därefter förvärvas områdena genom att överlåtelseavtal tecknas. 
Motsvarar inkomna förslag inte kommunens förväntningar kan processen göras 
om. 
 
4.1 Utvärdering av inlämnade förslag 
De inkomna förslagen utvärderas med avseende på hur förslaget 

- Utvecklar Tärnö som besöksmål 
- Utvecklar Tärnö för besöksnäringen 
- Skapar förutsättningar för verksamheter på Tärnö 
- I huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga 

friluftslivet. 
- Beaktar punkterna 3.1 och 3.2 
- Köpeskillingsförslag 
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5. Innehåll i förslaget 
Förslaget skall minst innehålla 

- En beskrivning över idé och åtgärder som avses genomföras 
- Om anbudet avser alla fastigheterna i sin helhet (alternativ A) eller 

lärarbostaden och bygdegården med tillhörande tomtmark (alternativ B). 
- Enkel tidplan 
- Prismodell 
- Intressentens namn, organisationsnummer och kontaktperson samt 

registreringsbevis. (kommunen kan inhämta upplysningar från 
skatteverket mm för granskning av intressenten) 

 
 
Adressering 
 
Förslaget skall senaste den XXX 2021 inlämnas till 
 
Karlshamns kommun 
XXXXXXX 
 
 
Frågor ställs lämpligen via e-mail till XXXXXX 
 
 
Bilagor 
   
Karta över kommunens markinnehav på Tärnö 
 
Utkast till köpekontrakt för fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 
1:66 i sin helhet 
 
Utkast till köpekontrakt för lärarbostaden och bygdegården med bilagor 
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BLEKIrucr l-Änr

Nafi r rvårdsförvaltnin gen

Överenskommelse mellan tr(arlsharnns hommun och länsstyrelsen i Blekinge om ansvars-
ftirdelningen inom naturreservaten X'ölsö och Tärnö,

Mellan l(arlshamns komrnun och Länsstyrelsen i Blehiuge tecknas följande överenskommelse
orn skötsel och förvaltning av natune$erven Fölsö och Tåirnö i Karlshamns kommun.

Grund för överenskommelsen
Som grund för överenskornmelsen gäller att:

Marlcdgaren har ansvar för bl a upplåtelser av nyttjanderätter; servitut, ooh annan fastighetsför-
valtning sarnt åtgärder för det rör'liga f iluftslivet.
Lcinsstyrelsen ansvalar, i mån av lestlr'se4 för att betesdlift ooh övrig rnarkskötsel enligt fast-
ställd skötselplan till natuneservatet genomftirs.

Mot bakgrund av ovanstående fonnella ansvarsfördelning görs ftifande överenskornrnelse om
länsstyrelsens respoklivo markägarens uppgifter inom Fölsö och Tärnö nahureseryat:

Länsstyrelsen åtar sig att inom råmen ftir tilldelade resurser:

e I samverkan med djulhållare ordna att betesdjur hålls på öarna i den utsträckning som
erfordras för att uppfylla skötselplanen för ornrådet.

" Unclelhålla och vid behov förnya infonnationsslqyltning om naturreselvaten.
o Utftira röjning, awerlcring och galh'ing enligt gällande skötselplan.
o Informera markägaren om planerade åtgärder.

I(ommunen åtar sig:

n ' Upplåta betesdtten inom naflureservaten till lärissiyrelsen

" Sköta eventuella gräsytor som inte omfattas av betesrätten till länsstyrelsen.
o Renhållning och sophantering

' Tillsyn ooh unclelhåli av leder, bryggor; rastplatser, toalettbyggnacler och eldplatser'
o Rapporteraöverträclelser

Avtalet gä1ler Ii'ån clen 2013-01-01 t o m2014-12-31. Det för'längs automatiskt ytterli-
gare ett är itaget med oförändrade villkor, såvicla inte uppsägning sker fi'ån endora par-
ten senast tre månader ftire avtalstidens utgång,

Postadress

SE-371 86 MRLSKRONA
Överenskommelse sl(ötsel.doox

Besöksadress Telefon
010-22 40 000

E-posUwebbplats:
blekinge@lansstyrelsen.se

www. lansstyrelsen.se/blekinge

Org,nr
202100-2320Skeppsbrokajen 4
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Bakgrund
GENERATIONERS GENERATIONER
För flera av intressenterna bakom detta upplägg går släktbanden på Tärnö långt tillbaka 
i historien. Ola Karlsson, ägare av Tärnöbolgen, har t.ex rötter på ön sedan 1600-talet.

Har rötter någon betydelse? Ja, i allra högsta grad! Kunskapen om ön vad gäller både 
natur och befolkning borgar för en omtanke och omsorg om det unika som Tärnö kan 
erbjuda. Det är vår egen hemort som berörs. T.ex innebär detta att vi inte ser någon 
storskalig exploatering som alternativ överhuvudtaget. Det gäller att genomföra väl 
avvägda åtgärder som står i balans med det dagliga livet och tar hänsyn till vilket tryck 
Tärnö klarar av gällande besökarantal.

Som målgrupper ser vi en miljömedveten gäst som uppskattar ett ekologiskt försvarbart 
agerande från näringsidkare. Karlshamnsbor med omnejd kommer säkert vilja gästa ön 
i större utsträckning både med egen båt och genom den viktiga Skärgårdstrafiken.

Vårt anbud bygger på realism. Exempelvis har vi anpassat våra åtgärder till vad Tärnös 
VA-anläggning mäktar med, vilket utesluter en större turisminvasion. Vidare bygger 
förändringarna sådant som endast delvis behöver utökade tillstånd men som vi 
bedömer rimliga. Inga förslag påverkar Natura 2000-områden eller andra känsliga 
biotop-områden.
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Mat
Koncept

T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Matkoncept
• Menyn kommer återspegla Tärnös historiska koppling till fisk
• Rätter baserade på våra frigående lamm kommer finnas
• Restaurangansvarig kommer knytas till projektet
• Vi kommer fokusera på både prisbild och meny som tilltalar den breda publiken
• Lokala leverantörer och närproducerat med tydligt fokus på ekologiska produkter
• Glutenfria och vegetariska alternativ är en självklarhet för oss
• Rättigheter för vin & öl
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Scenario: Matkoncept
GRUPPER, SKOLKLASSER, FÖRETAG
Oavsett vilken målgrupp som genomför en aktivitet på Tärnö så är sannolikheten stor att 
någon form av förtäring är kopplad till händelsen. Vårt matkoncept bygger på att kunna 
erbjuda enklare maträtter för sällskap genom att servera s.k ”street food” i form av grillat 
och ugnsvärmd ”finger food” som pajer och empanadas. Naturligtvis kommer vi hantera 
olika preferenser som glutenintolerans och vegetariska alternativ.

TEMAKVÄLLAR MED GÄSTSPEL
Både Bygdegården och Lärarbostaden erbjuder en perfekt plattform för olika temakvällar: 
”Grillkväll med Bryggdans” eller ”Gästspel av Eriksbergs viltkockar”och ”Räkfrossa” är 
bara några exempel på teman. Möjligheterna är stora och vi har många idéer som 
förhoppningsvis kan locka både tillfälliga gäster, Tärnöbor och andra skärgårdsboende.

BAKE-OFF
Att erbjuda färskt bröd under säsong är ett uppskattat grepp. Här ser vi möjligheter att 
kunna serva både Tärnöborna, dagturister och t.ex övernattande stug- och båtgäster. 
Genom att arbeta med konceptet ”bake-off” har vi absolut störst flexibilitet att anpassa 
tillgång efter efterfrågan då grundingredienser förvaras fryst.

LUNCH/MIDDAG
Vår målsättning är att erbjuda både lunch- och middagsalternativ. Platser kommer finnas 
inomhus, men framför allt utomhus på den inglasade verandan.  Här kan man njuta av 
en bit mat och något svalkande att dricka. Grundkonceptet bygger på ett upplägg där 
gästen beställer, betalar och hämtar sin mat från en och samma servicepunkt. Meny 
kommer baseras på denna typ av upplägg förutom vid en del tillfällen, t.ex i samband 
med temakvällar, då bordsservering kan genomföras.
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Boende
Koncept

T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Boendekoncept
• De befintliga sjöbodarna är omoderna och i dåligt skick. Dessa 

tänker vi ersätta med nybyggda Attefallshus i skärgårdsstil som 
passar in i miljön

• Bekvämt boende upp till 1 vecka
• Dusch/wc och pentry
• Lärarbostaden renoveras och kommer innehålla reception, kiosk och 

restaurang
• Utegym intill Bygdegården
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Scenario: Boende
KVALITET FRAMFÖR KVANTITET
Vår målsättning är att satsa på boendemöjligheter som håller normal standard. Det 
kommer finnas dusch/wc och mindre pentry i varje enhet. Genom digitaliserade 
bokningsmöjligheter kan vi erbjuda övernattning från 1–7 dygn.

Vi anser att ett kvalitativt boende skall prioriteras framför camping. Hällaryds
skärgård erbjuder redan många campingalternativ på de olika öarna som, precis som 
Tärnö, är naturreservat. Kanotister frekventerar ofta Tärnö och campar i det fria.
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Event
T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Event
• Bygdegården är i dåligt skick. Vi kommer att aktsamt renovera så att den blir 

ett komplement till restaurangen
• Vi kommer erbjuda företagsanpassade event för t.ex team-building, kick-off 

och dagkonferenser
• Marknadsdagar för lokala näringsidkare
• Halv- eller heldags lägerskola 
• Friluftsbröllop, dop
• Samlingslokal för boende på Tärnö och andra öar
• Firande av högtidsdagar
• Tillgänglig även tidig för- och sen eftersäsong

2021-03-29 Förvärv av mark & byggnader på Tärnö 10829



Scenario: Event
FRILUFTSBRÖLLOP
Skärgårdsfärjan eller vår egen taxibåt angör Tärnö och 30 bröllopsgäster stiger iland. I en 
segelsatt Blekinge-eka anländer brudparet och mottages av bröllopsföljet på bryggan. 
Promenad upp till Bygdegården där vigselakten genomförs utomhus. Påföljande middag i 
Lärarbostaden och fortsatt firande. Efter festen återvänder gäster till Karlshamn där 
övernattning på hotell väntar. Brudparet övernattar såklart på Tärnö i bivack & sovsäck!

FÖRETAGSEVENT MED TEAMBUILDING
14 medarbetare stiger iland och sätter kurs mot Bygdegården. Här väntar förfriskningar 
och aktiviteter i form av tipspromenad upp till fyren. Enklare förtäring serveras. Därefter 
väntar 5-kamp som är sammansatt från vår ”Eventmeny” där samarbetsförmåga och 
underhållande aktiviteter kopplas samman. Middagsbuffé väntar i Lärarbostaden.

Detta är två exempel på aktiviteter som vi tror har stort marknadsföringsvärde och som 
kan bidraga till att driva en verksamhet med efterfrågade aktiviteter. Vi har massor med 
andra idéer och uppslag som kan sättas på kartan både i närområdet, men också i ett 
större perspektiv som sätter Karlshamn med omnejd på kartan.
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Båtgäster
T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Scenario: Båtgäster
SÄTTA TÄRNÖ PÅ SJÖKORTET
Vi ser båtgäster som en stor målgrupp där intäkter kan genereras. Nybakat frukostbröd är 
populärt att erbjuda, t.o.m med leverans direkt till Segelbåtsbryggan efter beställning och 
betalning på restaurangens hemsida dagen innan. Vidare är båtgästerna även presumtiva 
måltidsgäster vid lunch eller middag.

SAMARBETA MED APP-LEVERANTÖRER
Båtägaren har blivit allt mer digital, det är numera standard att betala och boka via olika 
appar. Genom att bli synliga i dessa uppmärksammar vi sjöfararna att Tärnö är det perfekta 
stället att förtöja vid.

SAMARBETA MED ANDRA SMÅBÅTSHAMNAR
Ett naturligt samarbete i syfte att marknadsföra varandra ser vi i Sölvesborg, Hanö, 
Karlshamn, Vägga, Tjärö, Ronneby, Karlskrona, Utö etc.
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Hållbarhet
T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Hållbarhetskoncept
• Vi kommer tillämpa ett övergripande hållbarhetstänk i allt från val av 

lokala leverantörer inom livsmedel (närodlat), energikällor (solceller 
står för grundförsörjning) och skötsel/dagliga rutiner 
(rengöringsmedel, källsortering)

• Tärnöbolagen är idag, på helt ideell bas, en aktiv partner i 
Karlshamns kommuns projekt Ren skärgård (Klicka här för video!)
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https://vimeo.com/246793460


2021-03-29 Förvärv av mark & byggnader på Tärnö 16

Digitalisering
Samarbete

T Ä R N Ö P R O J E K T E T

835



Digitalisering & Samarbete
• Vi kommer söka samarbete med ett flertal aktörer: Karlshamns kommun, Visit 

Karlshamn, Lokala företag, Ark56, Hagström Shipping m fl
• Samarbete med providers av digitala appar för båtägare i syfte att lyfta fram 

Tärnö som destination
• Hög grad av digitalisering: Kontantfri hantering i restaurang och kiosk
• Helt digitaliserat bokningsförfarande av boende via booking.com för exponering 

& marknadsföring över hela landet
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Resurser
T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Resurser
• Genom vår etablerade fartygsflotta kan vi garantera en obruten 

kylkedja avseende leveranser av livsmedel
• Egen taxibåt för persontransporter
• Egen utskeppningskaj i Matvik
• All erforderlig maskinell utrustning i form av transport- och 

entreprenadmaskiner finns redan i vår ägo
• All vår kunskap kring Tärnös natur och maskinella resurser borgar 

för ett  skonsamt förädlande av stigar, stränder, ängar och 
skogsområden i syfte att öka tillgängligheten

• Vi har den finansiella bärigheten att genomföra och upprätthålla 
de åtgärder som presenteras i detta kompendie
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Åtgärder
Tidplan
T Ä R N Ö P R O J E K T E T
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Projekt- & ledningsgrupp
Ola Karlsson, TärnöBolagen AB, entreprenör
Örjan Johansson, Tjärö Drift AB, rådgivare
Lars-Olof Perselius, advokat, rådgivare
Magnus Leijon, Eva i Mo AB, projektledare
Bengt Borr, Katten Consulting AB, styrelse- och ledningskonsult

ANSTÄLLDA
Vi kommer att sysselsätta 4–5 personer under högsäsong och 
2 personer plus timanställda under för- och eftersäsong.
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Åtgärder & Tidplan
Omgående

Övertagande av allt skötselansvar från kommunen
Inleda diskussioner för överenskommelse med Lax-Boden
Yttre renovering bygdegården

Hösten 2021 – våren 2022
Uppförande av Attefallshus för gästboende, alternativt renovering av befintliga bodar
Ombyggnad Lärarbyggnaden till reception/kiosk/restaurang
Rensning av Sandvik (försommaren)
Påbyggnad, max 20 meter, av postbryggan för att möjliggöra varuleveranser och 
gästbåtar till restaurangen

Hösten 2022 – 2023
Inre renovering av bygdegården
Vatten & el på segelbåtsbryggan, eventuellt dusch vid toalettbyggnaden
Röjning för återställande av naturen liknande tidigt 1900-tal
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja utökad borgensram med 40 mnkr för pågående RoRo-projekt i Karlshamns 
Hamn AB,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen, samt 
 
att i väntan på ovanstående tillfälligt pausa samtliga icke påbörjade investeringar > 7 
mnkr, med undantag för investeringar som påverkar miljö och säkerhet i en verksamhet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-
projektet, då det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB 
beräknar en total kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera 
merkostnader på 20 mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Följande kan konstateras: 
 

 Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  

 
 Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 

investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Det 
finns ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  
 

 Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 
inkommen kassaflödesberäkning. 
 

 Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 37 2021-04-06 Äskande om utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-investering(1) 
Äskande utökad borgensram Karlshamns hamn AB gällande RoRo-investering 
Äskande utökad borgensram RoRo-projektet 
Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
Pay-Back 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-04-07 Dnr: 2020/3275 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 97 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Äskande om utökad borgensram för Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-
investering 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja utökad borgensram med 40,0 mnkr för pågående RoRo-projekt i Karlshamns 
Hamn AB,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att tillfälligt pausa samtliga icke påbörjade investeringar > 7 mnkr, med undantag för 
investeringar som påverkar miljö och säkerhet i en verksamhet, samt  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda 
vilka investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-
projektet, då det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB 
beräknar en total kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera 
merkostnader på 20 mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Följande kan konstateras: 
 

 Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  
 

 Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 
investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Det 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-04-07 Dnr: 2020/3275 

 

finns ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  
 

 Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 
inkommen kassaflödesberäkning. 
 

 Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
 

 Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 37 2021-04-06 Äskande om utökad borgensram för 
Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-investering(1) 
Äskande utökad borgensram Karlshamns hamn AB gällande RoRo-investering 
Äskande utökad borgensram RoRo-projektet 
Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
Pay-Back 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Koncerncontroller Marie Nilsson 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-04-06 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Netpublicator videokonferens, klockan 18:00 – 19:00 

Beslutande Marie Sällström Ordförande 
Johnny Persson Vice ordförande 
Magnus Sandgren Ledamot 
Håkan Abramsson Ledamot 
Mats Bondesson Ledamot 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot 
Claes Jansson Ledamot 

Arbetstagarrepresentanter Oliver Sachse, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

   

Övriga Cecilia Bernhardsson, sekreterare 
Åsa Nygren, verkställande direktör 
Marie Nilsson, vice verkställande direktör 
Magnus Persson, verkställande direktör i 
Karlshamnsfastigheter AB §§ 34 - 36 
Mats Olsson, verkställande direktör i 
Karlshamns hamn AB § 37 

 

Paragrafer §§ 34 - 38  

Utses att justera Håkan Abramsson 

Justeringsdatum  2021-04-07 

   
Sekreterare Digitalt signerat  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digitalt signerat  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digitalt signerat 

Håkan Abramsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-04-06 

Sida 2(3) 

 

§ 37 Äskande om utökad borgensram för Karlshamns hamn AB gällande RoRo-
investering 2021/1054 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja utökad 
borgensram med 40,0 mnkr för pågående RORO-projekt i Karlshamns Hamn AB. 
 
att förslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillfälligt pausa samtliga 
icke påbörjade investeringar > 7 mnkr, med undantag för investeringar som påverkar 
miljö och säkerhet i en verksamhet.  
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lämna uppdrag till 
kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB att utreda vilka 
investeringar som kan förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger 
investeringen. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn AB äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-
projektet, då det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB 
beräknar en total kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera 
merkostnader på 20 mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Bakgrund 
 
Följande kan konstateras: 
 

 Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  
 

 Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 
investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Det 
finns ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  
 

 Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 
inkommen kassaflödesberäkning. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-04-06 

Sida 3(3) 

 

 Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
 

 Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
1 Äskande utökad borgensram RoRo-projektet 
2 Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
3 Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
4 Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
5 Pay-Back 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamns hamn AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-03-30 Dnr: 2021/1054 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Äskande utökad borgensram Karlshamns hamn AB gällande RoRo-
investering 
 
 
 
Stadsvapnets styrelse förslås besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja utökad 
borgensram med 40,0 mnkr för pågående RORO-projekt i Karlshamns Hamn AB. 
 
att förslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom 
för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 587 179 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillfälligt pausa samtliga 
icke påbörjade investeringar > 7 mnkr, med undantag för investeringar som påverkar 
miljö och säkerhet i en verksamhet.  
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige lämna uppdrag till 
kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsvapnet att utreda vilka investeringar som kan 
förskjutas längre fram i planperioden när lånetaket medger investeringen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Hamn äskar om en utökad borgensram med 40 mnkr för RoRo-projektet, då 
det uppstått oförutsedda avvikelser i projektet. Karlshamns Hamn AB beräknar en total 
kostnadsökning för investeringen med 60 mnkr och kan hantera merkostnader på 20 
mnkr inom investeringsbudgeten för projektet.  
 
De problem som uppstått har uppstått trots geotekniska undersökningar, granskning av 
ritningar vid tidigare konstruktion av kaj m.m. Tre huvudproblem som avser dåliga 
bottenförhållanden, förstärkning av befintlig kaj samt mer bergschakt på grund av ytligt 
berg. Utöver detta tillkommer kostnader för forcering.  
 
Problemen innebär förseningar som i förlängningen kan innebära skadeståndsansvar i 
förhållande till de avtal som är tecknade med kund. Utöver detta finns också 
begräsningar i att undervattensarbete endast får ske till och med den 30/4-2021.     
 
Bakgrund 
 
Följande kan konstateras: 
 

 Karlshamns Hamn AB har inkommit med en reviderad investeringsbudget för 
2021 med hänsyn till tidigare beslutad neddragning med 10 %.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-03-30 Dnr: 2021/1054 

 

 Karlshamns Hamn AB har möjlighet att göra ytterligare förskjutningar i 
investeringsbudgeten med motsvarande 3,0 mnkr från år 2021 till år 2022. Finns 
ett säkerhets- och miljöperspektiv att beakta och därför kan den inte skjutas 
ännu längre fram i tiden.  
 

 Investeringen i RoRo-projektet har en återbetalningstid på 15-16 år enligt 
inkommen kassaflödesberäkning. 
 

 Investeringen i RoRo-projektet lämnar ett positivt täckningsbidrag from år 2024.  
 

 Karlshamns Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar och med gynnsamma 
förutsättningar finns det möjlighet för bolaget att öka sin självfinansieringsgrad, 
vilket skulle påverka behovet av att låna till framtida planerade investeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 
1 Äskande utökad borgensram RoRo-

projektet 
2 Styrelseprotokoll nr 1 KHAB 2021-02-25 
3 Uppdat investeringskalkyl mars 2021 
4 Investeringsuppföljning per 2021-03-31 
5 Pay-Back 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamns hamn AB 
 
 
 
Åsa Nygren 
Verkställande direktör
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Äskande utökad Borgensram 2021 

 

 

KHAB äskar Stadsvapnets godkännande om utökad i borgensram för att täcka förändrade kostnader i 
RoRo projektet med 40 mnsek.  Idag godkänd borgensram 562 179 tkr äskas ökad till 602 179 tkr 

 

Bakgrund till ökade kostnader: 

Det är i huvudsak 4 delar som ökar kostnaderna 

1. Nuvarande kaj visade sig inte vara konstruerad enligt ritning utan omspontning av delar av 
kajen måste göras. Tidsåtgång ca 13 veckor.  Kostnad 10 mnsek 

2. Mera berg har påträffats vilket resulterar i mer sprängning och omkonstruktion av kaj. 
Uppskattad merkostnad 10 mnsek 

3. Bottenförhållanden. 
Uppskattad risk för merkostnad 25 mnsek. 

4. Forceringskostnader. På grund av ovanstående problem har förseningar i projektet uppstått 
med 4-5 månader. Idag är en uppgiven färdigtid sista oktober, samtidigt som kajen måste stå 
färdig till 1/8 för att kunna ta emot DFDS nya färjor. 
Forceringskostnaden uppskattas till 10 mnsek. 

Övriga diverse ÄTOR ca 5 mnsek 

 
Tidigare budgeterades kostnader 2020 till 196,5 mnsek varav ingick en reserv på 15 mnsek. 
Vid 2021 budgeterades reservbehovet upp med 6 mnsek och med en totalprojektkostnad på 202,5 
mnsek. 
Med ovanstående risk för fördyring från PEAB med 60 mnsek har reserven på 21 mnsek förbrukats 
och det saknas 40 mnsek i borgensram. Totalt beräknas projektet kosta 242 mnsek,  
 
2021-03-09 
 
 
 
 
Mats Olsson 
VD Karlshamns Hamn AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr, samt 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 
att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda 
hänsyn finns antagna). 
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
1.5 KEAB Riskbedömning 
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
2.2 KABO Riskbedömning 
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
3.3 KHamn Riskbedömning 
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
4.2 KAFAB Riskbedömning 
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 
5.2 Kreativum Riskbedömning 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på båda att-satserna.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Vidare yrkar Magnus Gärdebring följande: att införa tillfälligt generellt investeringsstopp 
för ej påbörjade investeringar som sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 exklusive 
investeringar som ger bevisade driftsbesparingar. Alla investeringar eller utökat 
investeringsbehov i pågående projekt som bedöms absolut nödvändiga ska bedömas 
och prioriteras av Stadsvapnet och därefter godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkanden.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Britt Jämstorp (KD) 
och Bodil Frigren Ericsson (L) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring med 
fleras yrkanden.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr, samt 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 
att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda 
hänsyn finns antagna). 
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
1.5 KEAB Riskbedömning 
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
2.2 KABO Riskbedömning 
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
3.3 KHamn Riskbedömning 
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
4.2 KAFAB Riskbedömning 
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 
5.2 Kreativum Riskbedömning 
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Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 
Investeringsbudget 2021-2023 koncernen 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr, samt 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 
att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda 
hänsyn finns antagna). 
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23 
Protokollsutdrag SV § 3/2021 Investeringsbudget 2021-2023 för 
Stadsvapenkoncernen 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
1.5 KEAB Riskbedömning 
2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
2.2 KABO Riskbedömning 
3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
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3.3 KHamn Riskbedömning 
4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
4.2 KAFAB Riskbedömning 
5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 
5.2 Kreativum Riskbedömning 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Kommunkoncernens budgeterade och planerade investeringstakt har varit hög och är 
fortsatt hög för de kommande åren med pågående investeringar. Samtidigt har 
självfinansieringsgraden varit låg i kommunkoncernen. Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och Stadsvapnets styrelse har därför beslutat att inte ta ställning till 
inlämnade investeringsbudgetar och borgensramar för 2021 utan istället efterfrågat 
ekonomiska riskanalyser och prioriteringar av investeringsbehovet i koncernen. 
 
Stadsvapnets styrelse har vid sammanträdet den 30 november 2020 beslutat att ge VD i 
Stadsvapnet i uppdrag att genomföra dialoger med respektive dotterbolag för att ta fram 
riskanalyser och prioriteringar gällande investeringsbudget 2021-2023 för större 
investeringar. Riskanalysen ska omfatta ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, 
miljö, lagkrav, självfinansieringsgrad samt hur det påverkar driftskostnaderna. 
 
Riskanalys och prioriteringar 
 
Samtliga dotterbolag i Stadsvapenkoncernen har riskutvärderat och utifrån riskanalysen 
prioriterat samtliga investeringar som är större än 7 mnkr alternativt har lägre 
självfinansieringsgrad än 20 %. 
 
Riskanalysen omfattar uppgifter om lönsamhetsbedömning, självfinansiering samt andra 
ovan nämnda delar som omfattar ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, miljö och 
lagkrav. Bolagen har bedömt konsekvensen av att inte genomföra investeringen/-arna 
och därmed hur sannolikt samt allvarliga konsekvenserna blir. Värdet av bedömningen 
genererar ett riskvärde som anger hur prioriterad investeringen är. 
 
I matrisen finns också uppgift om investeringen ingår i grunduppdraget, om 
investeringen har en resultatpåverkan och om det finns politiskt beslut bakom. 
 
Riskbedömningar per bolag 
 
Karlshamnsfastigheter har en större nyinvestering i Emigranten 5 samt ett antal 
mindre reinvesteringar. För planperioden uppgår investeringsbehovet till 296 mnkr. 
Riskanalysen omfattar såväl nyinvesteringen som reinvesteringarna eftersom 
självfinansieringsgraden är 0 % för samtliga projekt. Bakom nyinvesteringen finns ett 
politiskt beslut att bygga för att Karlshamns kommun ska öka tillväxten och 
befolkningen. Risken med att inte fullfölja pågående nyinvestering är att det inte ges 
möjlighet för nya företag att etablera sig i Karlshamn samt att det krävs nedskrivning av 
redan investerade medel i projektet. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet men är 
prio 1. 
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Reinvesteringarna uppgår till totalt 16,6 mnkr för planperioden. I riskanalysen är 
solskydd med fallrisk samt uttjänt ventilationsanläggning prio 1. Reinvesteringar inom 
prio 2 avser kök och tilläggsisolering av tak på Halda för att uppfylla lagkrav. Som prio 4 
finns en reinvestering i Hamnkontoret och avser energibesparing. Reinvesteringarna är 
ej påbörjade. 
 
Karlshamnsfastigheter föreslås sänka investeringsbudgeten med 10 % (exkluderat 
emigranten 5 då det är en pågående investering beslutad av kommunfullmäktige) och 
skjuta på investeringar på framtiden. Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 
1,7 mnkr för planperioden. Investeringarna som berörs av den generella neddragningen 
med 10 % klassificeras i samtliga prioriteringsnivåer. 
 
Kreativum har endast mindre reinvesteringar i belysning, digital vetenskapsbiograf, 
basutställning samt skogsutställning. Riskanalysen omfattar samtliga reinvesteringar 
som uppgår till 8,05 mkr totalt och självfinansieringsgraden är 0 %. Investeringarna ingår 
i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan då intäkterna förväntas öka när 
attraktionskraften ökar. Risken med att inte fullfölja reinvesteringarna i belysning är att 
driftskostnaderna för energi fortsätter att öka. När det gäller reinvestering i 
vetenskapsbiograf är risken att attraktionskraft och möjlighet till nya intäktsströmmar 
uteblir. Samma risk föreligger gällande reinvestering i basutställning samt 
skogsutställning. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet. Reinvestering i 
basutställningarna har prio 2 och övriga projekt prio 1. 
 
För Kreativum är det svårt att föreslå en sänkning av investeringsbudgeten eller skjuta 
någon investering på framtiden. En sänkning eller förskjutning skulle riskera att den nya 
satsningen som syftar till att öka attraktionskraften och intäkterna uteblir, vilket i sin tur 
lämnar en ekonomi i obalans. Kreativum föreslås därför endast att göra en neddragning 
på 10 % avseende de investeringar som klassificerats som prio 2. 
 
Karlshamnsbostäders investeringsbudget innehåller underhållsplan, reinvesteringar 
samt nyinvesteringar för såväl investeringar över 7 mnkr som under 7 mnkr. 
Underhållsplanen som avser stambyten, tvättstugor, utemiljöer och oförutsett underhåll 
är självfinansierat till 100 %. Möllebacken som också tillhör underhållsplanen och är 
bolagets stora investering på 200 mnkr har en självfinansieringsgrad i kategorin 1-20 %. 
I riskbedömningen ingår samtliga investeringar från underhållsplanen, samtliga projekt 
ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan. Risken med att inte fullfölja 
pågående investering i Möllebacken är att problemen med inomhusklimatet kvarstår i 
fastigheterna samt att marken inte saneras på miljöfarliga ämnen. Projektet är prio 1. 
För de mindre investeringarna i underhållsplanen finns risk för ekonomiska 
konsekvenser gällande stambyten och därför klassas den som prio 1. 
 
Nyinvesteringar i Nybro (centrum), Hällaryd och Mörrum innebär att intäkterna kan öka i 
bolaget när nya hyresgäster kan flytta in och det tillförs lägenheter till marknaden. Idag 
finns tomställda lokaler och ytor. Nyinvesteringen i Hällaryd är påbörjad och klassad 
som prio 1. Nybro och Mörrum är prio 2. Samtliga nämnda större nyinvesteringar ingår i 
grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan men kan inte självfinansieras. 
Nyinvestering i porttelefoner och fiberutbyggnad är mindre investeringar där 
självfinansieringen är 100 %. 
 
Större reinvesteringar i Höralyckan, Recordvägen samt Göken 2 innebär att den 
kommunala LSS-verksamheten tillförs boenden i ”egen regi” där resurserna kan 
användas mer effektivt. Risken med att inte genomföra dessa projekt är att 
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driftskostnaderna per brukare förblir fortsatt höga i LSS-verksamheten. Självfinansiering 
saknas och klassas som prio 2 av bolaget. Mindre reinvesteringar såsom ombyggnation 
av lokaler samt robotgräsklippare klassas också som prio 2 utifrån ekonomiska och 
miljömässiga risker. Driftpåverkan är alltså positiv för de här projekten. 
 
Karlshamnsbostäder föreslår att investeringen i nyproduktion Mörrum skjuts på 
framtiden, att ombyggnation på Mariegården samt Båtsmansvägen skjuts på framtiden. 
Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 39,0 mnkr för planperioden. 
Investeringarna tillhör prio 1 och 2. Förskjutningen innebär att potentiella intäkter uteblir. 
 
Karlshamn Energi har ett investeringsbehov som uppgår till 727,0 mnkr för 
planperioden 2021-2023 och avser underhållsplan, reinvesteringar samt 
nyinvesteringar. Reinvesteringen är en större investering som avser ombyggnad av 
elnät i västra Karlshamn och har en självfinansieringsgrad på 51-70%. Riskanalysen 
visar att det finns hög sannolikhet för allvarliga konsekvenser såsom elavbrott och 
kapacitetsproblem om investeringen inte sker. Detta leder i sin tur till intäktsbortfall och 
eventuella sanktionsavgifter. Klassas som prio 1. Investeringen ingår i grunduppdraget, 
har en positiv resultatpåverkan och är pågående. Saknas uppgift om tidpunkt för 
lönsamhet. 
 
De nyinvesteringar som är aktuella avser fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygd 
och i skärgård, biooljepanna, framtida vattenförsörjning, vattentäkt, fastighetsprojekt 
bredbandsnät KABO samt vattenutbyggnad enligt KF beslutad VA-plan. 
Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad varierar mellan 0-99% beroende på vilken typ 
av verksamhet som avses. Vatten och avlopp har en självfinansieringsgrad < 20 % 
medan bredband och biooljepanna är tillhör kategorin 71-99 %. Fastighetsprojektet 
ligger på 51-70 % i självfinansieringsgrad. Riskanalyserna gällande bredband visar att 
det finns demokratiska och ekonomiska risker med att inte genomföra dessa 
investeringar som klassas som prio 1 på landsbygden, men prio 3 i skärgården. 
Skillnaden beror på att det finns ett bidrag från Jordbruksverket som går förlorad. 
Bredbandsutbyggnad ingår i grunduppdraget, har positiv resultatpåverkan och är 
politiskt beslutat. 
 
Riskanalysen av biooljepannan visar att det finns en möjlig sannolikhet för att 
leveranssäkerheten kommer att vara bristande till en kännbar allvarlighetsgrad. 
Investeringen klassas som prio 3, ingår i grunduppdraget. Nyinvesteringar i vattentäkt 
och framtida vattenförsörjning klassas som prio 2 medan vattenutbyggnad klassas som 
prio 3. Anledningen till att de två första får en högre prioritet är att befintligt vattenverk är 
uttjänt och att reservvattentäkt saknas. Lagkraven från livsmedelsverket riskerar att inte 
kunna säkerställas, det finns arbetsmiljörisker i befintlig anläggning samt miljö/hälsa kan 
säkras. Investeringarna ingår i grunduppdraget och är politiskt beslutade. Den 
ekonomiska risken gällande investeringar i vatten är låg med hänsyn till att VA-
kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom självkostnadsprincipen. 
 
Fastighetsprojektet klassas som en prio 2 med hänsyn till att det finns möjlig sannolikhet 
och kännbar allvarlighetsgrad att arbetsmiljö, miljö, ekonomi och lagkrav påverkas om 
investeringen inte sker. Hantering av spillvatten kräver speciella rutiner som idag inte 
kan fullgöras, förorenad mark kommer att saneras, säkerhetsskyddslagen kan säkras 
och därutöver kommer driftskostnaderna blir lägre. Det kommer också att finnas 
möjlighet att effektivisering vid samlokalisering. Investeringen ingår i grunduppdraget 
och har en positiv resultatpåverkan. 
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Karlshamn Energi:s styrelse föreslår att senarelägga fastighetsprojektet på Prinsgatan 
med ett år, vilket innebär att byggnationen genomförs till hög självfinansieringsgrad. 
Andra projekt som senareläggs är framtida vattenförsörjning, utbyggnad av VA, 
utbyggnad av kundanläggning inom värme samt reinvesteringar i elnät. Sänkningen av 
investeringsbudgeten motsvarar 73,4 mnkr för planperioden. Investeringen tillhör prio 2. 
Förskjutningen innebär ökade driftkostnader i resultatbudgeten år 2023-2024. 
 
Karlshamns Hamn och kombiterminalen har ett investeringsbehov som uppgår till 
242,0 mnkr för planperioden 2021-2023, varav reinvesteringar utgör 67 mnkr och 
nyinvesteringar 175,0 mnkr. Reinvesteringarna avser underhållsinvesteringar, 
ersättningsinvesteringar, affärsmässiga investeringar och övrigt. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. Endast underhållsinvesteringen klassas 
som prio 1 och resterande som prio 2. Riskanalysen för dessa mindre investeringar kan 
inte sammanfattas. 
 
Nyinvesteringarna avser pågående investering i RoRo, utbyggnad av kaj, kranersättare 
till multidockern, pågående investering invallning cisterner oljehamnen samt pågående 
investering pga. myndighetskrav. Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. Samtliga 
nyinvesteringar klassas som prio 1. Riskanalysen av RoRo-projektet visar att det 
kommer saknas färjelinjer i Karlshamn utan denna investering. Intäkter uteblir, stora 
nedskrivningar, förlorade bidrag och ingen framtid för hamnen. Prio 1 enligt 
riskanalysen. Utbyggnad av kaj möjliggör att flera båtar kan anlöpa samtidigt vilket ökar 
intäkterna och möjlighet till fler kunder. Klassas som prio 1. Kranen som ersätter 
Multidockern innebär att lastning och lossning kan bli effektivare. Påverkar intäkterna 
positivt. Om investering uteblir finns risk för underhållskostnader och maskin ur drift. Prio 
1 enligt riskanalys. Investeringen i invallning cisterner i oljehamnen innebär att det 
kommer att finnas en skyddsbarriär vid läckage, vilket är viktigt för miljö och säkerhet. 
Finns myndighetskrav. Samtliga nyinvesteringar ingår i grunduppdraget och påverkar 
resultatet positivt. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet för samtliga 
nyinvesteringar. 
 
Karlshamns hamn och kombiterminal föreslår att ett flertal mindre investeringar under 7 
mkr skjuts på framtiden. Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 18,9 mnkr och 
avser administrationsbyggnation, renovering av magasin, truckar, hjullastare, 
hanteringsutrustning, dragare, lyktor och belysning till nya läget B3. Investeringarna 
tillhör prio 1 och 2. Förskjutningen innebär ökade driftkostnader för leasing i 
resultatbudgeten år 2023-2024. Finansiella leasingavtal är att likställa med investering 
och därför föreslås Karlshamns hamn istället att sänka investeringsbudgeten generellt 
med 10 % (exklusive RoRo-projektet 2021 som är pågående). Sänkningen av 
investeringsbudgeten motsvarar 12,6 mnkr för planperioden 2021-2023. 
 
Bedömning 
 
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 1 691,7 mnkr 
för planperioden 2021-2023 och ett lånebehov som uppgår till 1275,6 mnkr enligt nedan 
tabell. 
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De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1 och 2, där det finns en 
hög sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1611,3 mnkr för planperioden 2021-2023. Prio 3 och 4 uppgår till 80,3 mnkr. 
 
Dotterbolagen har utifrån ett riktmärke om neddragning av investeringsbudgeten med 10 
% under planperioden 2021-2023 föreslagit att sänka/skjuta investeringar på framtiden. 
Med hänsyn till tidigare nämnda förutsättningar och bolagens förslag på neddragningar 
summerar Stadsvapnets sammantagna neddragning av investeringsbudgeten till 126,9 
mnkr. 
 
Investeringarna i kommunkoncernen kräver lån till delar. Lånetaket för 
kommunkoncernen uppgår till 159 tkr/inv (ca 5 136 mnkr) och inför 2020 fanns 1 320 
mnkr kvar att nyttja för kommunkoncernen. Hänsyn är då tagen till den pensionsskuld 
som kommunen har. Under verksamhetsåret 2020 har 317,4 mnkr lånats upp och 
kvarstående utrymme för 2021-2022 är 1002,9 mnkr. Kommunens beslutade 
investeringsplan för 2021-2023 beräknas innebära att det finns ett lånebehov på ca150 
mnkr, bolagens lånebehov beräknas till ca 978,3 mnkr och sammantaget innebär det att 
lånetaket överskrids med 125,4 mnkr. Vid en neddragning av investeringsbudgeten för 
2021-2022 i bolagen minskar differensen till -14,7 mnkr, vilket är en acceptabel nivå då 
genomförandegraden för investeringar historiskt sett varierat mellan 70-90 %. 
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Låneutrymme förenklat  
- ej hänsyn till förändring av andra tillgångar och 
skulder och pensionsavsättningar  
 
Låneutrymme 
20191231  

1 320 222  

Nettoupplåning 2020 
kommunkoncernen  

-317 364  

Kvarstående utrymme 
20201231  

1 002 858  

Utrymme till 
kommunen 2021-
2022  

-150 000  

Stadsvapnet 2021-
2022  

-978 250  

Stadsvapnet 2021-
2022 neddr inv  

110 656  

Kvarstående utrymme 
20221231  

-14 736  

kommunen 2023  0  
Stadsvapnet 2023  -297 300  
Stadsvapnet 2023 
neddr inv  

8 865  

                                       -303 172  
 
Under planperioden finns ett större behov av upplåning än lånetaket eftersom 
planperioden sträcker sig till 2023, medan lånegarantin när den beräknades om hösten 
2020 avsåg att täcka in investeringar t.o.m. 2022. Kommuninvest som är den 
huvudsakliga långivaren följer kommunens ekonomiska situation löpande och vid 
efterfrågan omprövas lånetaket. Den kommunala verksamheten har sedan ett antal år 
tillbaka i tiden haft en högre kostnadsnivå och förväntas sänka kostnadsnivån för att 
påvisa en långsiktig ekonomi i balans, där självfinansieringsgraden ökar och en 
förändrande demografi inryms. Förväntningarna på bolagen är att de gör lönsamma 
investeringar och håller en ekonomi i balans. 
 
Bedömningen är att det finns möjlighet att kunna höja lånetaket i framtiden om 
förväntningarna på kommunkoncernen förverkligas. Med hänsyn till den osäkerhet som 
råder bör Stadsvapenkoncernens investeringsbudget fastställas för 2021-2022 och 
preliminärt godkännas för 2023 enligt nedan tabell: 
 

 
 
Investeringar som beräknas pågå eller ska påbörjas under 2023 bör starta först när 
lånegarantin är fastställd och borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. Dialog 
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med Kommuninvest påbörjas under hösten 2021 och sannolikt kan en ny lånegaranti 
fastställas vid årsskiftet 2021-2022. 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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§ 3 Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 2020/3338 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr. 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 
att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapenkoncernen föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden, enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten, (särskilda 
hänsyn finns antagna).  
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige.       
 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-12 
2 1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
3 1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
4 1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
5 1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
6 1.5 KEAB Riskbedömning 
7 2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
8 2.2 KABO Riskbedömning 
9 3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
10 3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
11 3.3 KHamn Riskbedömning 
12 4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
13 4.2 KAFAB Riskbedömning 
14 5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 
15 5.2 Kreativum Riskbedömning 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Åsa Nygren VD  
Dotterbolagen
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Nämnd Datum § 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-01-12  
 
 
Investeringsbudget 2021-2023 för Stadsvapenkoncernen 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 mnkr och 
preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 mnkr. 
 
att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet 
att låna har utökats för kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapenkoncernen föreslås fastställa investeringsbudget för 2021-2023 utifrån ett 
reviderat förslag. Förslaget innebär att Karlshamn Energi AB och Karlshamnsbostäder 
AB skjuter investeringar på framtiden enligt bolagens inlämnade förslag på neddragning 
av investeringsbudget. Kreativum AB, Karlshamns Hamn AB och Karlshamnsfastigheter 
AB föreslås göra en generell neddragning på 10 % av investeringsbudgeten (särskilda 
hänsyn finns antagna).  
 
Kommunkoncernens investeringar för perioden 2021-2022 inryms enligt detta förslag i 
det fastställda låneutrymmet från Kommuninvest. Investeringsbudgeten för 2023 saknar 
lånegaranti eftersom Kommuninvest tidigare har lämnat en lånegaranti som omfattar 
investeringar t.o.m. 2022. En ny bedömning med garanti ska begäras inom kort för att 
säkra ett nytt låneutrymme till framtida investeringar. Investeringar som beräknas pågå 
eller ska påbörjas under 2023 bör därför starta först när lånegarantin är fastställd och 
borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige.       
 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-12 
2 1.1 KEAB Skrivelse till Stadsvapnet avs prioritering i inv.budget 2021 
3 1.2 KEAB Underlag utbyggnad Prinsgatan 45 201210 
4 1.3 KEAB investeringsbudget innan neddragning 
5 1.4 KEAB investeringsbudget inkl 10% neddragning 
6 1.5 KEAB Riskbedömning 
7 2.1 KABO investeringsbudget inkl 10% neddragning 
8 2.2 KABO Riskbedömning 
9 3.1 KHamn Investeringsbudget innan neddragningar 
10 3.2 KHamn potential för minskade investeringar 
11 3.3 KHamn Riskbedömning 
12 4.1 KAFAB Investeringsbudget innan neddragningar 
13 4.2 KAFAB Riskbedömning 
14 5.1 Kreativum Investeringsbudget utan neddragningar 

866



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(7) 
 2021-01-12 Dnr: 2020/3338 

 

15 5.2 Kreativum Riskbedömning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Åsa Nygren VD  
Dotterbolagen 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Kommunkoncernens budgeterade och planerade investeringstakt har varit hög och är 
fortsatt hög för de kommande åren med pågående investeringar. Samtidigt har 
självfinansieringsgraden varit låg i kommunkoncernen. Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och Stadsvapnets styrelse har därför beslutat att inte ta ställning till 
inlämnade investeringsbudgetar och borgensramar för 2021 utan istället efterfrågat 
ekonomiska riskanalyser och prioriteringar av investeringsbehovet i koncernen.  
 
Stadsvapnets styrelse har vid sammanträdet den 30 november 2020 beslutat att ge VD i 
Stadsvapnet i uppdrag att genomföra dialoger med respektive dotterbolag för att ta fram 
riskanalyser och prioriteringar gällande investeringsbudget 2021-2023 för större 
investeringar. Riskanalysen ska omfatta ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, 
miljö, lagkrav, självfinansieringsgrad samt hur det påverkar driftskostnaderna. 
 
Riskanalys och prioriteringar 
 
Samtliga dotterbolag i Stadsvapenkoncernen har riskutvärderat och utifrån riskanalysen 
prioriterat samtliga investeringar som är större än 7 mnkr alternativt har lägre 
självfinansieringsgrad än 20 %.  
 
Riskanalysen omfattar uppgifter om lönsamhetsbedömning, självfinansiering samt andra 
ovan nämnda delar som omfattar ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, miljö och 
lagkrav. Bolagen har bedömt konsekvensen av att inte genomföra investeringen/-arna 
och därmed hur sannolikt samt allvarliga konsekvenserna blir. Värdet av bedömningen 
genererar ett riskvärde som anger hur prioriterad investeringen är.  
 
I matrisen finns också uppgift om investeringen ingår i grunduppdraget, om 
investeringen har en resultatpåverkan och om det finns politiskt beslut bakom.  
 
Riskbedömningar per bolag 
 
Karlshamnsfastigheter har en större nyinvestering i Emigranten 5 samt ett antal 
mindre reinvesteringar. För planperioden uppgår investeringsbehovet till 296 mnkr. 
Riskanalysen omfattar såväl nyinvesteringen som reinvesteringarna eftersom 
självfinansieringsgraden är 0 % för samtliga projekt. Bakom nyinvesteringen finns ett 
politiskt beslut att bygga för att Karlshamns kommun ska öka tillväxten och 
befolkningen. Risken med att inte fullfölja pågående nyinvestering är att det inte ges 
möjlighet för nya företag att etablera sig i Karlshamn samt att det krävs nedskrivning av 
redan investerade medel i projektet. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet men är 
prio 1.  
 
Reinvesteringarna uppgår till totalt 16,6 mnkr för planperioden. I riskanalysen är 
solskydd med fallrisk samt uttjänt ventilationsanläggning prio 1. Reinvesteringar inom 
prio 2 avser kök och tilläggsisolering av tak på Halda för att uppfylla lagkrav. Som prio 4 
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finns en reinvestering i Hamnkontoret och avser energibesparing. Reinvesteringarna är 
ej påbörjade.     
 
Karlshamnsfastigheter föreslås sänka investeringsbudgeten med 10 % (exkluderat 
emigranten 5 då det är en pågående investering beslutad av kommunfullmäktige) och 
skjuta på investeringar på framtiden. Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 
1,7 mnkr för planperioden. Investeringarna som berörs av den generella neddragningen 
med 10 % klassificeras i samtliga prioriteringsnivåer.   
 
Kreativum har endast mindre reinvesteringar i belysning, digital vetenskapsbiograf, 
basutställning samt skogsutställning. Riskanalysen omfattar samtliga reinvesteringar 
som uppgår till 8,05 mkr totalt och självfinansieringsgraden är 0 %. Investeringarna ingår 
i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan då intäkterna förväntas öka när 
attraktionskraften ökar. Risken med att inte fullfölja reinvesteringarna i belysning är att 
driftskostnaderna för energi fortsätter att öka. När det gäller reinvestering i 
vetenskapsbiograf är risken att attraktionskraft och möjlighet till nya intäktsströmmar 
uteblir. Samma risk föreligger gällande reinvestering i basutställning samt 
skogsutställning. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet. Reinvestering i 
basutställningarna har prio 2 och övriga projekt prio 1. 
 
För Kreativum är det svårt att föreslå en sänkning av investeringsbudgeten eller skjuta 
någon investering på framtiden. En sänkning eller förskjutning skulle riskera att den nya 
satsningen som syftar till att öka attraktionskraften och intäkterna uteblir, vilket i sin tur 
lämnar en ekonomi i obalans. Kreativum föreslås därför endast att göra en neddragning 
på 10 % avseende de investeringar som klassificerats som prio 2.    
 
Karlshamnsbostäders investeringsbudget innehåller underhållsplan, reinvesteringar 
samt nyinvesteringar för såväl investeringar över 7 mnkr som under 7 mnkr. 
Underhållsplanen som avser stambyten, tvättstugor, utemiljöer och oförutsett underhåll 
är självfinansierat till 100 %. Möllebacken som också tillhör underhållsplanen och är 
bolagets stora investering på 200 mnkr har en självfinansieringsgrad i kategorin 1-20 %. 
I riskbedömningen ingår samtliga investeringar från underhållsplanen, samtliga projekt 
ingår i grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan. Risken med att inte fullfölja 
pågående investering i Möllebacken är att problemen med inomhusklimatet kvarstår i 
fastigheterna samt att marken inte saneras på miljöfarliga ämnen. Projektet är prio 1. 
För de mindre investeringarna i underhållsplanen finns risk för ekonomiska 
konsekvenser gällande stambyten och därför klassas den som prio 1.  
 
Nyinvesteringar i Nybro (centrum), Hällaryd och Mörrum innebär att intäkterna kan öka i 
bolaget när nya hyresgäster kan flytta in och det tillförs lägenheter till marknaden. Idag 
finns tomställda lokaler och ytor. Nyinvesteringen i Hällaryd är påbörjad och klassad 
som prio 1. Nybro och Mörrum är prio 2. Samtliga nämnda större nyinvesteringar ingår i 
grunduppdraget och har en positiv resultatpåverkan men kan inte självfinansieras. 
Nyinvestering i porttelefoner och fiberutbyggnad är mindre investeringar där 
självfinansieringen är 100 %. 
 
Större reinvesteringar i Höralyckan, Recordvägen samt Göken 2 innebär att den 
kommunala LSS-verksamheten tillförs boenden i ”egen regi” där resurserna kan 
användas mer effektivt. Risken med att inte genomföra dessa projekt är att 
driftskostnaderna per brukare förblir fortsatt höga i LSS-verksamheten. Självfinansiering 
saknas och klassas som prio 2 av bolaget. Mindre reinvesteringar såsom ombyggnation 
av lokaler samt robotgräsklippare klassas också som prio 2 utifrån ekonomiska och 
miljömässiga risker. Driftpåverkan är alltså positiv för de här projekten.    
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Karlshamnsbostäder föreslår att investeringen i nyproduktion Mörrum skjuts på 
framtiden, att ombyggnation på Mariegården samt Båtsmansvägen skjuts på framtiden. 
Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 39,0 mnkr för planperioden.  
Investeringarna tillhör prio 1 och 2. Förskjutningen innebär att potentiella intäkter uteblir.  
 
Karlshamn Energi har ett investeringsbehov som uppgår till 727,0 mnkr för 
planperioden 2021-2023 och avser underhållsplan, reinvesteringar samt 
nyinvesteringar. Reinvesteringen är en större investering som avser ombyggnad av 
elnät i västra Karlshamn och har en självfinansieringsgrad på 51-70%. Riskanalysen 
visar att det finns hög sannolikhet för allvarliga konsekvenser såsom elavbrott och 
kapacitetsproblem om investeringen inte sker. Detta leder i sin tur till intäktsbortfall och 
eventuella sanktionsavgifter. Klassas som prio 1. Investeringen ingår i grunduppdraget, 
har en positiv resultatpåverkan och är pågående. Saknas uppgift om tidpunkt för 
lönsamhet.  
 
De nyinvesteringar som är aktuella avser fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygd 
och i skärgård, biooljepanna, framtida vattenförsörjning, vattentäkt, fastighetsprojekt 
bredbandsnät KABO samt vattenutbyggnad enligt KF beslutad VA-plan. 
Nyinvesteringarnas självfinansieringsgrad varierar mellan 0-99% beroende på vilken typ 
av verksamhet som avses. Vatten och avlopp har en självfinansieringsgrad < 20 % 
medan bredband och biooljepanna är tillhör kategorin 71-99 %. Fastighetsprojektet 
ligger på 51-70 % i självfinansieringsgrad. Riskanalyserna gällande bredband visar att 
det finns demokratiska och ekonomiska risker med att inte genomföra dessa 
investeringar som klassas som prio 1 på landsbygden, men prio 3 i skärgården. 
Skillnaden beror på att det finns ett bidrag från Jordbruksverket som går förlorad. 
Bredbandsutbyggnad ingår i grunduppdraget, har positiv resultatpåverkan och är 
politiskt beslutat.  
 
Riskanalysen av biooljepannan visar att det finns en möjlig sannolikhet för att 
leveranssäkerheten kommer att vara bristande till en kännbar allvarlighetsgrad. 
Investeringen klassas som prio 3, ingår i grunduppdraget. Nyinvesteringar i vattentäkt 
och framtida vattenförsörjning klassas som prio 2 medan vattenutbyggnad klassas som 
prio 3. Anledningen till att de två första får en högre prioritet är att befintligt vattenverk är 
uttjänt och att reservvattentäkt saknas. Lagkraven från livsmedelsverket riskerar att inte 
kunna säkerställas, det finns arbetsmiljörisker i befintlig anläggning samt miljö/hälsa kan 
säkras. Investeringarna ingår i grunduppdraget och är politiskt beslutade. Den 
ekonomiska risken gällande investeringar i vatten är låg med hänsyn till att VA-
kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom självkostnadsprincipen.  
 
Fastighetsprojektet klassas som en prio 2 med hänsyn till att det finns möjlig sannolikhet 
och kännbar allvarlighetsgrad att arbetsmiljö, miljö, ekonomi och lagkrav påverkas om 
investeringen inte sker. Hantering av spillvatten kräver speciella rutiner som idag inte 
kan fullgöras, förorenad mark kommer att saneras, säkerhetsskyddslagen kan säkras 
och därutöver kommer driftskostnaderna blir lägre. Det kommer också att finnas 
möjlighet att effektivisering vid samlokalisering. Investeringen ingår i grunduppdraget 
och har en positiv resultatpåverkan.   
 
Karlshamn Energi:s styrelse föreslår att senarelägga fastighetsprojektet på Prinsgatan 
med ett år, vilket innebär att byggnationen genomförs till hög självfinansieringsgrad. 
Andra projekt som senareläggs är framtida vattenförsörjning, utbyggnad av VA, 
utbyggnad av kundanläggning inom värme samt reinvesteringar i elnät. Sänkningen av 
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investeringsbudgeten motsvarar 73,4 mnkr för planperioden. Investeringen tillhör prio 2.  
Förskjutningen innebär ökade driftkostnader i resultatbudgeten år 2023-2024.  
 
Karlshamns Hamn och kombiterminalen har ett investeringsbehov som uppgår till 
242,0 mnkr för planperioden 2021-2023, varav reinvesteringar utgör 67 mnkr och 
nyinvesteringar 175,0 mnkr. Reinvesteringarna avser underhållsinvesteringar, 
ersättningsinvesteringar, affärsmässiga investeringar och övrigt. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. Endast underhållsinvesteringen klassas 
som prio 1 och resterande som prio 2. Riskanalysen för dessa mindre investeringar kan 
inte sammanfattas.  
 
Nyinvesteringarna avser pågående investering i RoRo, utbyggnad av kaj, kranersättare 
till multidockern, pågående investering invallning cisterner oljehamnen samt pågående 
investering pga. myndighetskrav. Självfinansieringsgraden uppgår till 21-50 %. Samtliga 
nyinvesteringar klassas som prio 1. Riskanalysen av RoRo-projektet visar att det 
kommer saknas färjelinjer i Karlshamn utan denna investering. Intäkter uteblir, stora 
nedskrivningar, förlorade bidrag och ingen framtid för hamnen. Prio 1 enligt 
riskanalysen. Utbyggnad av kaj möjliggör att flera båtar kan anlöpa samtidigt vilket ökar 
intäkterna och möjlighet till fler kunder. Klassas som prio 1. Kranen som ersätter 
Multidockern innebär att lastning och lossning kan bli effektivare. Påverkar intäkterna 
positivt. Om investering uteblir finns risk för underhållskostnader och maskin ur drift. Prio 
1 enligt riskanalys. Investeringen i invallning cisterner i oljehamnen innebär att det 
kommer att finnas en skyddsbarriär vid läckage, vilket är viktigt för miljö och säkerhet. 
Finns myndighetskrav. Samtliga nyinvesteringar ingår i grunduppdraget och påverkar 
resultatet positivt. Saknas uppgift om tidpunkt för lönsamhet för samtliga 
nyinvesteringar. 
 
Karlshamns hamn och kombiterminal föreslår att ett flertal mindre investeringar under 7 
mkr skjuts på framtiden. Sänkningen av investeringsbudgeten motsvarar 18,9 mnkr och 
avser administrationsbyggnation, renovering av magasin, truckar, hjullastare, 
hanteringsutrustning, dragare, lyktor och belysning till nya läget B3. Investeringarna 
tillhör prio 1 och 2. Förskjutningen innebär ökade driftkostnader för leasing i 
resultatbudgeten år 2023-2024. Finansiella leasingavtal är att likställa med investering 
och därför föreslås Karlshamns hamn istället att sänka investeringsbudgeten generellt 
med 10 % (exklusive RoRo-projektet 2021 som är pågående). Sänkningen av 
investeringsbudgeten motsvarar 12,6 mnkr för planperioden 2021-2023. 
 
Bedömning 
  
Stadsvapnets dotterbolag har ett samlat investeringsbehov som uppgår till 1 691,7 mnkr 
för planperioden 2021-2023 och ett lånebehov som uppgår till 1275,6 mnkr enligt nedan 
tabell.  
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De investeringar som är klassificerade av bolagen som prio 1 och 2, där det finns en 
hög sannolikhet till en kännbar/allvarlighetsgrad, för att beskrivna konsekvenser inträffar 
uppgår till 1611,3 mnkr för planperioden 2021-2023. Prio 3 och 4 uppgår till 80,3 mnkr.  
 
Dotterbolagen har utifrån ett riktmärke om neddragning av investeringsbudgeten med 10 
% under planperioden 2021-2023 föreslagit att sänka/skjuta investeringar på framtiden. 
Med hänsyn till tidigare nämnda förutsättningar och bolagens förslag på neddragningar 
summerar Stadsvapnets sammantagna neddragning av investeringsbudgeten till 126,9 
mnkr.  
 
Investeringarna i kommunkoncernen kräver lån till delar. Lånetaket för 
kommunkoncernen uppgår till 159 tkr/inv (ca 5 136 mnkr) och inför 2020 fanns 1 320 
mnkr kvar att nyttja för kommunkoncernen. Hänsyn är då tagen till den pensionsskuld 
som kommunen har. Under verksamhetsåret 2020 har 317,4 mnkr lånats upp och 
kvarstående utrymme för 2021-2022 är 1002,9 mnkr. Kommunens beslutade 
investeringsplan för 2021-2023 beräknas innebära att det finns ett lånebehov på ca150 
mnkr, bolagens lånebehov beräknas till ca 978,3 mnkr och sammantaget innebär det att 
lånetaket överskrids med 125,4 mnkr. Vid en neddragning av investeringsbudgeten för 
2021-2022 i bolagen minskar differensen till -14,7 mnkr, vilket är en acceptabel nivå då 
genomförandegraden för investeringar historiskt sett varierat mellan 70-90 %.   
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Låneutrymme förenklat    
 - ej hänsyn till förändring av andra tillgångar och 
skulder och pensionsavsättningar 

Låneutrymme 20191231  
1 320 

222 
Nettoupplåning 2020 kommunkoncernen -317 364 

Kvarstående utrymme 20201231 
1 002 

858 
Utrymme till kommunen 2021-2022 -150 000 
Stadsvapnet 2021-2022  -978 250 
Stadsvapnet 2021-2022 neddr inv 110 656 
Kvarstående utrymme 20221231 -14 736 
kommunen 2023  0 
Stadsvapnet 2023  -297 300 
Stadsvapnet 2023 neddr inv  8 865 

  -303 172 
 
Under planperioden finns ett större behov av upplåning än lånetaket eftersom 
planperioden sträcker sig till 2023, medan lånegarantin när den beräknades om hösten 
2020 avsåg att täcka in investeringar t.o.m. 2022. Kommuninvest som är den 
huvudsakliga långivaren följer kommunens ekonomiska situation löpande och vid 
efterfrågan omprövas lånetaket. Den kommunala verksamheten har sedan ett antal år 
tillbaka i tiden haft en högre kostnadsnivå och förväntas sänka kostnadsnivån för att 
påvisa en långsiktig ekonomi i balans, där självfinansieringsgraden ökar och en 
förändrande demografi inryms. Förväntningarna på bolagen är att de gör lönsamma 
investeringar och håller en ekonomi i balans.     
 
Bedömningen är att det finns möjlighet att kunna höja lånetaket i framtiden om 
förväntningarna på kommunkoncernen förverkligas. Med hänsyn till den osäkerhet som 
råder bör Stadsvapenkoncernens investeringsbudget fastställas för 2021-2022 och 
preliminärt godkännas för 2023 enligt nedan tabell:  

 
 
Investeringar som beräknas pågå eller ska påbörjas under 2023 bör starta först när 
lånegarantin är fastställd och borgensram kan beviljas av kommunfullmäktige. Dialog 
med Kommuninvest påbörjas under hösten 2021 och sannolikt kan en ny lånegaranti 
fastställas vid årsskiftet 2021-2022.        
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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    2020-12-17   
 
 
    Till Stadsvapnets styrelse 
    Från Karlshamn Energis styrelse och VD 
      
 

Uppdatering av flerårsbudget 2021 för perioden 2021 - 2023 
 

Karlshamn Energi översänder härmed uppdatering av flerårsbudget utifrån instruktioner från 
Stadsvapnets ledning. 
 
Karlshamn Energi:s styrelse har behandlat frågeställningen och anser att eventuella prioriteringar 
ska göras i respektive bolagsstyrelse, utifrån beslutade ramar. Aktiebolagslagen reglerar 
bolagsstyrelsens ansvar. 
 
Vi vill betona vikten av ett verksamhetsperspektiv vid prioritering av vilka investeringar som kan 
göras i budget. Vi anser inte att det går att jämställa olika typer av investeringar med den 
information som lämnas i bifogad mall. Exempelvis kan inte ekonomiska konsekvenser enbart 
utgå från självfinansieringsgrad och pay-off-tid – exempel vid reinvesteringar eller investeringar 
för att uppfylla myndighets- eller säkerhetskrav.  
 
Karlshamn Energi arbetar med samhällsnyttig infrastruktur, vilket innebär anläggningstung 
verksamhet med ekonomisk styrning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Karlshamn Energi:s 
investeringar är en förutsättning för bolagets långsiktiga lönsamhet och positiva kassaflöde. 
 
Vi vill också påminna om att Karlshamn Energi AB har en självfinansieringsgrad under perioden 
2021 - 2023 med 63% och därefter helt självfinansierat. Stora investeringar finns inom Vatten-
verksamheten, som övertogs från kommunen 2019. Vattenverksamheten styrs av VA-lagen utifrån 
självkostnadsprincipen. Vattenbolaget har självfinansieringsgrad på 16% under perioden och 
därefter ännu lägre.  
 
Karlshamn Energi:s styrelse har beslutat att senarelägga fastighetsprojektet på Prinsgatan med ett 
år, vilket innebär att byggnationen genomförs till hög självfinansieringsgrad. Förskjutningen 
innebär ökade driftkostnader med cirka 2 mnkr år 2024. 
 
Vi bifogar uppdaterad budget med minskat investeringsbelopp för perioden 2021-2023 med totalt 
10% enligt beslut i Karlshamn Energi:s styrelse. 
 
Uppdatering av investeringsbudget 2021 innebär att vissa projekt senareläggs för att möta behovet 
av minskad borgensram. Totalt sett minskas investeringarna med 73 mnkr fördelat mellan åren:  
2021 -25 mnkr, 2022 -44 mnkr och 2023 -4 mnkr. Följande projekt har senarelagts: 

- Fastighetsprojektet senareläggs med 1 år, se bifogat underlag 
- Framtida vattenförsörjning inkl. reservvattentäkt senareläggs med cirka 6 månader. Detta 

projekt är under utredning och beslut förväntas tas i slutet av år 2021. Lagd budget kan 
komma att förändras både i tid och inriktning. 

- Utbyggnad av VA enligt VA-plan har delvis förskjutits då VA-planen ännu inte är 
färdigställd och beslutad. 

- Utbyggnad av kundanläggning inom Värme har förskjutits två år 
- Reinvesteringar inom Elnät har förskjutits (enbart delar av planerade projekt) 
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Karlshamn Energi växer. Behov av utökade 
verksamhetslokaler 

 

Bakgrund 

År 2019 gick Karlshamns kommuns VA-avdelning över till Karlshamn Energi och ett nytt 
dotterbolag Karlshamn Energi Vatten AB bildades. 

Karlshamns kommun hade en tydlig bild vad man vill uppnå med denna övergång och såg 
följande fördelar med att bilda ett dotterbolag under Karlshamn Energi: 

 Säkerställa kompetensförsörjning  
 Utveckla ett tydligare kundfokus  
 Säkerställa vattenförsörjning på sikt  
 Hantera ett ökat teknikinnehåll i verksamheten  
 Hantera omfattande reinvesteringsbehov  
 Skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen  
 Ökade krav på rationalitet och kostnadseffektivitet  
 Växla från en reaktiv till en proaktiv organisation  

 

Värdegrund 

Karlshamn Energi har en väl genomarbetad värdegrund som är starkt förankrad i 
verksamheten. Våra byggnader ska främja och underlätta för oss att leva upp till våra 
värderingar mot varandra, kunder och andra intressenter. 

Serviceföretaget- med mjuk profil 
Karlshamn Energi är ett lokalt förankrat serviceföretag med stort förtroendekapital som: 
- alltid svarar på frågor och klagomål från kunder 
- lyssnar och har förståelse för kundens behov och synpunkter 
- håller vad som lovats med uppföljning och återkoppling 
- har en välkomnande besöksreception med personlig service 
- är synliga och är aktiva i lokala arrangemang såsom kulturnatt, arbetsmarknadskvällar mm 
 
Hållbarhet - ett förhållningssätt 
Karlshamn Energi har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor i dess vida bemärkelse 
både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
- Material och detaljer bör vara praktiska, tåliga, robusta och samtidigt präglas av omtanke 
om miljön i vid bemärkelse (trevnad, ljudmiljö, ekologisk hållbarhet mm) 
- Tekniska system bör vara framåtblickande och välmotiverade ur hållbarhetssynpunkt. 
 
Hållbarhetsfrågan är av vikt vid val av material och tekniska system men kanske ännu mer 
påtaglig gällande utformningen där en annan av Karlshamn energis värdegrunder bottnar, 
hur vi möter varandra. 
 
Vi möter varandra - den sociala hållbarheten 
Grundläggande för ett socialt hållbart byggande är en balanserande helhet gällande: 
- Flöden / logistik 
- Plats för möten 
- Närhet / kontakt (faktisk närhet och upplevd närhet) 
- Trygga arbetsplatser 
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Fastigheten på Prinsgatan 45 

Karlshamn Energis verksamhetslokal på Prinsgatan är från 1990 och byggdes för ca 35 
medarbetare. Verksamheten har utvecklats med Bredband och VA och idag är vi ca 95 
medarbetare på Karlshamn Energi.  

Kortsiktigt har trångboddheten lösts med att förtäta befintliga lokaler genom att sitta flera i 
samma kontor, inreda kontor i skyddsrum och montagerum samt tillfälligt hyra 
kontorsmoduler som innehåller ett 40-tal kontorsplatser, mötesrum, kopiering, kapprum och 
toaletter.  

Karlshamn Energi har kontor, lager, förråd, kundmottagning mm varifrån huvuddelen av 
personalen utgår. Av sammanhängande byggrätt inom egenskapsgränsen som inte redan är 
i anspråkstagen återstår marken mellan befintlig huvudbyggnad och Mieån. Detaljplanen 
tillåter byggnation av kontor och småindustri inom egenskapsgränsen med en högsta 
byggnadshöjd på 7,0 m. 
 
Nuvarande verksamhetslokal består av huvudbyggnaden med 2 stycken sammanbyggda 
men inbördes förskjutna huskroppar. Uttrycket och skalan matchar de gamla lokstallarna och 
landskapsrummet på ett bra och naturligt sätt. Den södra delen har dubbla korridorer med 
förråd, arkiv mm i mitten. Den norra huskroppen med ett våningsplan, som delvis är öppet 
upp i nock, består av förråd, verkstadsrum och några kontorsrum. Möjligheten att kunna gå 
runt de invändiga funktionsblocken mellan korridorerna bidrar ytterligare till känslan av 
sammanhängande byggnad. 
 
Huvudentrén med sin entréhall och reception, dit även allmänheten har tillträde, är placerad 
närmast huvudinfarten och har några tillhörande parkeringar varav några för besökare och 
kunder. För att komma vidare in på fastighetens stängslade innergård med förråd, garage, 
lager, cykel & bilparkering personal, mm krävs behörighet genom grindar. Längst i norr av 
fastigheten har tjänstefordonstrafik tillhörande Karlshamn Energi möjlighet att köra norrut 
under järnvägsviadukten. 
 
 

Vad behöver vi göra för att nå våra mål 

En förutsättning för att kunna få de effekter som kommunen är ute efter är samlokalisering 
med Karlshamn Energis övriga verksamhet. Genom samlokalisering kan vi integrera 
arbetssätten mellan affärsområdena och samordna projektering, projektledning, 
arbetsledning, kundservice, ledning, och administration. Genom effektiva arbetssätt kan vi 
också skapa förutsättningar för rimliga priser till kunderna och avkastning till ägaren. Behovet 
av tillkommande yta är ca 3300 m2 och verksamhetslokaler för totalt 100 medarbetare. 
Behovet är framarbetat under hösten 2019 tillsammans med personal och fack i workshops. 
Dagens och framtida arbetssätt och krav har varit i fokus.  
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Speciella aspekter att beakta vid nya verksamhetslokaler 

 
Säkerhetskrav 
Karlshamn Energi är ett bolag som investerar och driftar samhällskritisk infrastruktur.  
Det finns en mängd regelverk som bolaget måste följa. En av dessa är NIS direktivet som 
behandlar säkerhet på flera nivåer.  
 
För att möta NIS direktivet måste vi ha en hög säkerhet. (Fysiskt, IT och medarbetare)  
Detta styrs bland annat genom behörigheter. Behörigheten inne i byggnaden kommer efter 
om- och tillbyggnad vara mer begränsad för besökare och indelad i zoner för att möta 
nuvarande och framtida säkerhetsbehov. Zon 1 är besöksentrén som är fullt tillgänglig, zon 2 
är tillgänglig för incheckade besökare mottagna av personal från Karlshamn Energi. Zon 3 
som är huvudsakligen endast tillgänglig för personal från Karlshamn Energi. Det kan även bli 
aktuellt med en zon där enbart säkerhetsklassad personal äger tillträde, t ex driftcentral. 
 
De myndigheter som ställer säkerhetskrav på oss är bland annat  
Livsmedelsverket   Vatten och Avlopp 
Post och Telestyrelsen   Bredband 
Energimarknadsinspektionen Elnät /Elhandel/ Fjärrvärme 
 
 
Myndighetskrav omklädningsrum 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (93-97§) reglerar minimikraven gällande 
omklädningsrum. Livsmedelsverket har också krav på omklädningsrum i samband med 
vatten och spillvatten.  
 
Omklädningsrum skall utföras med tre zoner, där dusch och wc är placerade i tillbyggnad för 
att möjliggöra att betongplatta i befintlig byggnad lämnas intakt. 
 
Orange zon 
Omklädningsskåp för förvaring arbetskläder VA, skåp med mekanisk frånluftsventilation, 
fristående bänkar, plats för korgar smutstvätt 
 
Gul zon 
Omklädningsskåp för förvaring arbetskläder övrig uteverksamhet, skåp med mekanisk 
frånluftsventilation, fristående bänkar, plats för korgar smutstvätt 
 
Grön zon 
Omklädningsskåp förvaring privatkläder för personer i uteverksamhet samt tjänstemän efter 
behov. 
 
Övrigt: 
Omklädningsskåp förvaring privatkläder tjänstemän, fristående bänkar, handfat. Förvaring / 
lager arbetskläder (i daglig verksamhet och efter säsong). Personalen ska kunna arbeta 
både inom spillvatten och renvatten. 
 
Reservkraft 
I projekteringen skall det tas hänsyn till reservkraft för att kunna var sambandscentral i 
händelse av kris. 
 
Solceller 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att man skall beakta möjligheten till att installera 
solceller vid nybyggnation. Detta skall finnas med i projekteringsarbetet. 
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Alternativa vägval 

Behålla nuvarande byggnad med paviljonger 
Vi har tillfälligt bygglov i 5 år och kostnaden är hög vilket innebär att det enbart är en 
temporär lösning och inte en långsiktigt hållbar lösning. 
 
Hyra en verksamhetslokal för hela KEAB 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyra externa lokaler men det har varit ett kostsamt 
alternativ som medfört individuella anpassningar för att möta verksamhetens behov. Ingen 
lokalitet kan inrymma hela KEABs verksamhet med kontor, omklädningsrum (anpassade för 
ev. spillvattenrester på skor och kläder) lagerhållning, verkstäder, parkering för fordon mm.  
Dessutom vore det värdeförstöring med tanke på att fastigheten på Prinsgatan är väl 
anpassad för verksamheten. Det finns inte heller en sådan lokal att tillgå idag. 

Dela upp personalen på fler arbetsställen och hyra lokaler  
Om man splittrar upp personalen så når vi inte en rationell verksamhet som gynnar VA-
kollektivet. Samordningsvinster med övriga affärsområden går förlorad vilket innebär att 
merparten av de mål kommunen hade med integrationen inte kan uppnås. Att hyra lokaler på 
marknaden är även ett dyrare alternativ än att bygga ut på Prinsgatan. 
 
Om- och tillbyggnad av byggnad på Prinsgatan 
Att bygga verksamhetslokaler för ett företag som jobbar med infrastruktur som i allt vi gör 
innebär långsiktig på 50 till 100 år. Detta gäller även verksamhetslokaler. Befintlig byggnad 
är redan anpassad för ett bolag som har infrastruktur som verksamhet. Det finns bl a 
kundentré, mötesrum, kund och ändamålsenliga lokaler såsom montagerum, 
omsättningslager och verkstad. Genom samlokalisering kan vi integrera arbetssätten mellan 
affärsområdena och samordna projektering, projektledning, arbetsledning, kundservice, 
ledning, administration.  
 
Det är även miljömässigt hållbart att inte transportera sig onödigt mycket mellan olika 
lokaliseringar. Kostnaden för att bygga och äga egna lokaler är också lägre än att hyra på 
marknaden. Detta skapar en lägre driftkostnad än att hyra samtidigt som effektivitetsvinster 
kan göras i verksamheten. Därför är detta alternativ det långsiktigt bästa och det mest 
hållbara alternativet utifrån flera aspekter. 
 

Valt alternativ - Om- och tillbyggnad på Prinsgatan 

Föreslagen utbyggnad följer till stora delar befintlig byggnaders långsida och veckar sig ut 
mot Mieån så att många kontorsrum får kontakt med parkrummet. Landskapsrummets böj 
förstärks och förtydligas med de nya volymerna som växelvis jobbar djupleds mot Mieån. 
Volymerna placering och uppbyggnad möjliggör ett väl fungerande gränssnitt mellan befintlig 
byggnad – nybyggnad och bottenvåning – ovanvåning. Med tillbyggnadsförslaget förskjuts 
volymernas tyngdpunkt norrut närmare verkstad, lager och parkeringar. Från gång / 
cykelvägen söderifrån får man genom föreslagna volymer uppleva en rytmisk sekvens av 
fasadvyer med de två ursprungliga gavlarna som start.  
 
För att bemöta framtida behov kan en 3:e våning på delar av planerad tillbyggnad bli aktuell 
vilket i sådant fall förutsätter en planändring. Förberedelse för en tredje våning skall tas med i 
projekteringen.  
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Att skapa en väl fungerande sammanlänkningen mellan befintlig byggnad och tillbyggnad är 
vägledande i den övergripande kommunikationen 

- Entréer är befintliga och placerade längs västfasad, mot angöring 
och parkering. I förslag på tillbyggnad kommer de två bakre 
entréerna inom det inhägnade området att få ett större flöde och en 
mer strategisk betydelse. 

- Stråk, korridorer bygger vidare på befintliga struktur för ett väl 
fungerande och orienterbart flöde i byggnaden och ger tillsammans 
med Samlande platser orientering och struktur. 

- Trapphus, befintliga och nya knyter ihop stråk och platser i vertikalled 
 
 

Tidplan 

 

 
 

Kalkyl 

Investeringen är kalkylerad till 95 mnkr, här ingår om och tillbyggnad av totalt 3320 m2. 
Alternativet till att inte bygga är att hyra ca 3300 m3 på öppna marknaden. 

Investeringskostnaden består av entreprenörskostnad inkl. generalentreprenörsarvode, 
projektering, byggherreadministration, myndighetsavgifter, omläggning ledningar VA och 
fjärrvärme, ny reservkraft, solceller och oförutsett på 10%.  

Detta ger en årlig kostnad på ca 1 000 kr/m2/år inklusive energikostnader vid en ränta på 
2%.  

Vi har undersökt vad hyreskostnaden för lokaler är och den ligger på omkring 1 500 – 1700 
kr/m2/år. Omklädningsrum är normalt sett dyrare per m3. Detta innebär att hyra motsvarande 
lokaler är lågt räknat minst 1,3 milj. kr dyrare per år.  

Idag har vi en tillfällig lösning med paviljonger som inte uppfyller behovet av 
omklädningsrum, gemensamma ytor mm. Denna lösning är också betydligt dyrare per kvm. 
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Ekonomi 

Kostnader för projektet fördelar sig enligt följande: 
 

Projnr: RGR: Aktivitet: Kalkylerad kostnad: Budgeterad kostnad 
97065102 970 Om - och tillbyggnad  95 000kkr  
  Entreprenörskostnader 72 000kkr  
  Projektering 7 500kkr  
  Byggherreadministration 1 500kkr  
  Myndighetsavgifter 1 500kkr  
  Omläggn. VA&FJV-ledn 2 300kkr  

  
Mindre poster; provtagning 
mark/värme/kyla/AV/teknik/ 1 500kkr 

 

  Oförutsett 10 % 8 630kkr  
  Total kostnad 94 930kkr  

     

  Total projektkostnad: 94 930kkr 95 000kkr 
 
 
Beslutsgång 

Det är viktigt att löpande informera Karlshamn Energis styrelse under 2020. Beslut för 
detaljprojektering på styrelsemötet i april i samband med rambudgeten. Investeringen är över 
7 miljoner och därför skall den enligt nytt regelverk särredovisas i budgetmallen som 
Stadsvapnet tillhandahåller. Arbete under 2020 ingår i investeringar som ligger inom ramen 
för beslutad borgensram för 2020. Det är Stadsvapnets styrelse som avgör om investeringen 
skall lyftas ytterligare inom kommunen. Beslut i Karlshamn Energis styrelse skall fattas innan 
upphandlingsunderlag skickas ut.  

 

Konsekvensanalys 

I ovan stycken har vi beskrivit problemet vi vill lösa med investeringen och det mål vi strävar 
efter långsiktigt. Inriktningsmålen från styrelsen är även viktigt underlag.  

Vi har också beskrivit de alternativ som finns till investeringen. Alla alternativ till en 
utbyggnad av Prinsgatan bedöms samtliga vara mer kostsamma och ger en lägre effektivitet 
i verksamheten. Dessutom uppfyller de inte på ett en rimlig nivå de krav och behov som 
ställs av och på verksamheten. 

Om projektet inte medges av styrelse och/eller ägare ökar Karlshamn Energis kostnader för 
många år framöver och ger inte den effektiviteten och samordning som krävs för att nå våra 
långsiktiga mål för Karlshamn Energi.  

Om projektet inte genomförs belastas också resultatet med direktavskrivning av nedlagda 
kostnader. 

En utebliven investering ökar därför våra totala kostnader och får i så fall en konsekvens 
antingen på priset till våra kunder eller på avkastningen till vår ägare.  
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Riskanalys 

 

 

 

 

 

Riskinventering och åtgärdsplan

Vilka risker finns för projektet  Om-och 
tillbyggnad Prinsgatan 45

Riskområde Vilka risker finns det S K U Risk Åtgärd Ansvarig Klart
Ekonomi

Konjunkturläge
Risk att konjunkturen 
förändras från låg till hög 
under byggtiden

2 2 1 4

Finansiering långsiktigt Höjning av ränta 1 2 1 2 Finanspolicy
Budget Överskrider budget 1 3 1 3
Byggtid Försening av byggtid 2 2 1 4 Vite klausul i avtal

Myndighetsbeslut lagar o regler

AFS Kravnivåer ändras 2 3 1 6
Sakkunniga ingår i 
projektorganisationen 

Projektledare

Bygglov Beviljas ej 1 2 1 2

Upphandling 
Anbud Få anbud 1 2 1 2

Ofullständiga handligar Flertalet ÄTOR 2 2 1 4
Noggrant förarbete, 
sakkunniga tillfrågade

Projekledare

Miljö

Förorenad mark Risk för förhöjda halter FA 3 3 2 18
Provtagning vid 
markområdet, anmälan 
enligt §28 Miljöbalken 

Projekledare

Arbetsmiljö

Buller/störande ljud
Risk för buller/störande ljud 
under byggtiden för personal

3 2 1 6
Möjlighet för tillfälliga 
kontorsplatser samt 
hemarbete 

Projektledare

Information 
Risk för ofullständig 
information om bygget, 
tidplaner 

2 2 2 8 Kommunikationsplan Kommunikatör

Projektorganisation 

Inom företaget Någon slutar på sitt uppdrag 2 2 1 4
Projektdokumentation, 
protokoll,överlämning 

Konsulter Någon slutar på sitt uppdrag 2 2 1 4
Projektdokumentation, 
protokoll, överlämning 
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Nr Typ Projektnamn/ investering Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1 Reinvestering Elnät - ombyggnad Khn Västra 51 - 70  % Bolagsstyrelse 1 Pågående 16 000 7 000
2 Nyinvestering Bredband utbyggnad landsbygd inkl. bidrag fr Jordbruksverket21 - 50 % KF beslut 1 Pågående 72 926 29 850
3 Nyinvestering Bredband utbyggnad skärgård 21 - 50 % KS beslut 3 Pågående 5 750 5 450
4 Nyinvestering Värme & Kyla Biooljepanna 71  - 99 % Bolagsstyrelse 2 Pågående 19 000 15 000
5 Nyinvestering Framtida vattenförsörjning (OBS ej ny kalkyl)  < 20 % KF beslut 2 Ej påbörjad 340 000 5 000 15 000 115 000 150 000 52 000
6 Nyinvestering Vattentäkt  < 20 % KF beslut 2 Ej påbörjad 101 164 5 000 20 000 46 500 27 500
7 Nyinvestering Fastighetsprojekt 51 - 70  % Bolagsstyrelse 2 Pågående 95 000 33 000 54 000
8 Nyinvestering Bredbandsnät KABO 71  - 99 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 13 500 4 000 7 000 2 000
9 Nyinvestering Vatten utbyggnad enligt VA-plan  < 20 % Bolagsstyrelse 3 Ej påbörjad 5 000 15 000 15 000 15 000

104 300 101 000 178 500 192 500 67 000

11 Elnät re- och nyinvesteringar 51 - 70  % Bolagsstyrelse 1 18 550 22 750 18 550
12 Bredband nyinvesteringar 71  - 99 % Bolagsstyrelse 2 8 400 17 316 6 866
13 Värme & Kyla re- och nyinvesteringar 71  - 99 % Bolagsstyrelse 3 20 205 30 055 22 755
14 Vatten ledningsnät  < 20 % Bolagsstyrelse 2 14 650 33 250 33 250
15 Vatten reinvesteringar  < 20 % Bolagsstyrelse 1 28 885 12 560 20 660
16 Vatten exploateringar & nyanslutningar  < 20 % Bolagsstyrelse 1 8 250 6 000 6 000
17 Laddstolpar & IT 51 - 70  % VD 2 550 600 600
18 Fastighet och gemensamma inv. 51 - 70  % Bolagsstyrelse 2 7 850 1 600 3 300
19

107 340 124 131 111 981

211 640 225 131 290 481

Kommentarer; Vatten: Utredning pågår för att ta fram beslutsunderlag inkl ny kalkyl för Framtida Vattenförsörjning. I budgeten inkluderas uppräknad kalkyl från Kommunens projektbudget avseende nytt verk i 
Långasjön. Elnät inkluderar ny elmätning, högre takt av reinvesteringar och nyinvesteringar, vilket styrs av kraven från Energimyndigheten. Värme inkluderar bland annat kundstyrda investeringar såsom nytt 
växthus, fjärrkyla på Östra Piren men även reinvesteringar i våra egna anläggningar. Bredbands utbyggnadsfas beräknas vara klar till år 2022 därefter inkluderas kundstyrda investeringar och infrastruktur. 
Fastighet inkluderar planerad tillbyggnad av Prinsgatan med anledning av utökad verksamhet för VA.

Beslut 
( > 7 mnkr)

Totalt

Självfinan
sieringsgr

ad
Projekt-

budget totalt Budget 2021

Investeringsbudget (enhet = tkr)

Budgeterade investeringar/investeringsprojekt > 7 mkr

Summa investeringar > 7 mkr

Budgeterade investeringar < 7 mkr

Summa investeringar < 7 mkr

Priorite
ring Status
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Nr Typ Projektnamn/ investering Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1 Reinvestering Elnät - ombyggnad Khn Västra 51 - 70  % Bolagsstyrelse 1 Pågående 16 000 7 000
2 Nyinvestering Bredband utbyggnad landsbygd inkl. bidrag fr Jordbruksverket21 - 50 % KF beslut 1 Pågående 72 926 29 850
3 Nyinvestering Bredband utbyggnad skärgård 21 - 50 % KS beslut 3 Pågående 5 750 5 450
4 Nyinvestering Värme & Kyla Biooljepanna 71  - 99 % Bolagsstyrelse 2 Pågående 19 000 15 000
5 Nyinvestering Framtida vattenförsörjning (OBS ej ny kalkyl)  < 20 % KF beslut 2 Ej påbörjad 340 000 5 000 15 000 111 500 155 500 52 000
6 Nyinvestering Vattentäkt  < 20 % KF beslut 2 Ej påbörjad 101 164 5 000 12 000 37 000 45 000
7 Nyinvestering Fastighetsprojekt 51 - 70  % Bolagsstyrelse 2 Pågående 95 000 8 000 30 000 30 000 19 000
8 Nyinvestering Bredbandsnät KABO 71  - 99 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 13 500 4 000 7 000 2 000
9 Nyinvestering Vatten utbyggnad enligt VA-plan  < 20 % Bolagsstyrelse 3 Ej påbörjad 5 000 5 000 20 000 20 000

79 300 69 000 185 500 239 500 72 000

11 Elnät re- och nyinvesteringar 51 - 70  % Bolagsstyrelse 1 18 800 21 750 17 550
12 Bredband nyinvesteringar 71  - 99 % Bolagsstyrelse 2 8 400 16 316 6 866
13 Värme & Kyla re- och nyinvesteringar 71  - 99 % Bolagsstyrelse 3 19 705 19 755 12 955
14 Vatten ledningsnät  < 20 % Bolagsstyrelse 2 14 650 33 250 33 250
15 Vatten reinvesteringar  < 20 % Bolagsstyrelse 1 28 885 12 560 20 660
16 Vatten exploateringar & nyanslutningar  < 20 % Bolagsstyrelse 1 8 250 6 000 6 000
17 Laddstolpar & IT 51 - 70  % VD 2 550 600 600
18 Fastighet och gemensamma inv. 51 - 70  % Bolagsstyrelse 2 7 850 1 600 3 300
19

107 090 111 831 101 181

186 390 180 831 286 681

Kommentarer; Vatten: Utredning pågår för att ta fram beslutsunderlag inkl ny kalkyl för Framtida Vattenförsörjning. I budgeten inkluderas uppräknad kalkyl från Kommunens projektbudget avseende nytt verk i 
Långasjön. Elnät inkluderar ny elmätning, högre takt av reinvesteringar och nyinvesteringar, vilket styrs av kraven från Energimyndigheten. Värme inkluderar bland annat kundstyrda investeringar såsom fjärrkyla 
på Östra Piren men även reinvesteringar i våra egna anläggningar. Bredbands utbyggnadsfas beräknas vara klar till år 2022 därefter inkluderas kundstyrda investeringar och infrastruktur. Fastighet inkluderar 
planerad tillbyggnad av Prinsgatan med anledning av utökad verksamhet för VA.

Beslut 
( > 7 mnkr)

Totalt

Självfinans
ieringsgra

d
Projekt-

budget totalt Budget 2021

Investeringsbudget (enhet = tkr)

Budgeterade investeringar/investeringsprojekt > 7 mkr

Summa investeringar > 7 mkr

Budgeterade investeringar < 7 mkr

Summa investeringar < 7 mkr

Priorit
ering Status
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Riskanalys investeringar >7 mkr eller självfinansiering < 20 % enskilda projekt

Bolag: 
Period: 

Nr Typ av investering inkl syfte
Pay-
off tid

Grundupp-
drag

Positiv 
resultatp
åverkan 

Politiskt 
beslut Riskområde Riskbedömning - konsekvensbeskrivning om inte...

Sannolikh
et 

Allvarligh
etsgrad Riskvärde

1 Elnät - ombyggnad Khn Västra Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Eftersatt underhåll kan leda till elavbrott och kapacitetsproblem i elnätet 
framöver.

Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi Om reinvesteringar inte följer planen, riskeras väsentliga intäktsreduktioner.
Lagkrav/Myndighetskrav Det ska finnas redundans i elnätet, enligt Energimarknadsinspektionen.

2 Bredband utbyggnad landsbygd inkl. bidrag fr JordbruksverketJa Ja Ja Demokrati
Fiber ger möjlighet till en levande landsbygd. Karlshamns kommun har 
beslutat genomföra denna investering.

Infrastruktur/säkerhet Fibernät i hela kommunen ger möjligheter i framtiden.
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Om projektet försenas riskeras att bidrag från Jordbruksverket förloras.
Lagkrav/Myndighetskrav

3 Bredband utbyggnad skärgård Ja Ja Ja Demokrati
Fiber ger möjlighet till en levande landsbygd. Karlshamns kommun har 
beslutat genomföra denna investering.

Infrastruktur/säkerhet Fibernät i hela kommunen ger möjligheter i framtiden.
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi
Lagkrav/Myndighetskrav

4 Värme & Kyla Biooljepanna Ja Nej Nej Demokrati
Planerad ny panna i norra fjärrvärmenätet för att stärka upp produktion med reservkraft-anläggningar samt bidrar till lägre förluster i nätet. Ersätter anläggningar med fossilt bränsle.Infrastruktur/säkerhet Förstärkning i norra fjärrvärmenätet leder till förstärkt leveranssäkerhet

Arbetsmiljö
Miljö Bidrar till att nå målet fossilfri fjärrvärmeproduktion
Ekonomi
Lagkrav/Myndighetskrav

5 Framtida vattenförsörjning (OBS ej ny kalkyl) Ja Nej Ja Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Nytt vattenverk inkl. redundans i reservvattentäkt är en nödvändig 
investering. Befintligt vattenverk är utjänt och reservvattentäkt saknas.

Arbetsmiljö Arbetsmiljörisker finns i dagens vattenverk

Miljö - Hälsa Säkerställande av dricksvattnetskvalitet och tillgång till vatten för framtiden.

Ekonomi
VA-kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen i VA-lagen och därmed låg ekonomisk risk.

Lagkrav/Myndighetskrav
Livsmedelsverkets krav på vatten riskerar att inte kunna säkerställas utan nytt 
vattenverk.

4 82

3 9

4

Pågående utbyggnad av fibernät till 
landsbygden enligt beslut i KF, 
investering under 2021 är den sista 
återstående delen för utbyggnad till 
100% av permanentboende i 

Pågående utbyggnad av fibernät till 
landsbygden enligt beslut i KF, 
investering under 2021 är den sista 
återstående delen för utbyggnad till 
100% av permanentboende i 

3

12

4 4 16

3

2 6

3

Investering i nytt vattenverk har 
diskuterats inom kommunen sedan år 
2013. Komplex utredning pågår under 
år 2020-2021 avseende förutsättningar 
för olika typer av vattenverk, 
lokalisering och ny kalkyl. Beslut 
förväntas tas i KEVABs styrelse under 
sommaren, för vidare behandling i KS, 
KF under hösten.  OBS! Angiven 

Elnät lyder under Energimyndigheten 
som styr tekniska krav på elnätet. Om 
reinvesteringar inte görs, tappar 
bolaget rätten att ta ut intäkter från 
kunder samt riskerar sanktioner vid 
avbrott.
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6 Vattentäkt Ja Nej Ja Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Behov av reservvattentäkt för att säkerställa leverans av vatten inom 
kommunen.

Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi
VA-kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen i VA-lagen och därmed låg ekonomisk risk.

Lagkrav/Myndighetskrav
Behov av reservvattentäkt för att säkerställa leverans av vatten inom 
kommunen.

7 Fastighetsprojekt Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet Samlokalisering mellan VA och KEAB ger synergier

Arbetsmiljö Hantering av spillvatten kräver speciella rutiner för exempelvis omklädning.
Miljö Sanering av mark (förorenad mark)

Ekonomi

Fastigheten ersätter hyrda paviljonger till väsentligt lägre kostnad. 
Hyreskostnaden för externa lokaler inkl. uppvärmning är cirka 1500-1700 
kr/kvm att jämföra med kostnad för egen byggnad cirka 1080 kr/kvm vilket 
motsvarar cirka 1,6-2,3 mnkr årligen. Därutöver minskas effektivitetsvinster 
vid samordning av verksamheten, vår bedömning är minst 2 heltidstjänster 
cirka 1,6 mnkr årligen. Totalt sett 4 mnkr lägre kostnad per år i egen fastighet 
på Prinsgatan.

Lagkrav/Myndighetskrav
Infrastruktur för verksamhet inom samhällsnyttiga tjänster har lagkrav i form 
av säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.

8 Bredbandsnät KABO Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi
Anslutning av hela KABO:s lägenhetsbestånd är ett betydande tillskott till 
affärsområde Bredband samt påverkar även våra inköpspriser.

Lagkrav/Myndighetskrav
9 Vatten utbyggnad enligt VA-plan Ja Nej Ja Demokrati

Infrastruktur/säkerhet Verksamhetsområde utökas för kommunalt VA
Arbetsmiljö

Miljö - Hälsa
Människors hälsa och miljöpåverkan styr behovet av utökat 
verksamhetsområde.

Ekonomi
VA-kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen i VA-lagen och därmed låg ekonomisk risk.

Lagkrav/Myndighetskrav
VA-lagen styr om ett område ska bli paragraf 6 område eller ej. När VA-planen 
är beslutad, måste projektet genomföras.

11 Elnät re- och nyinvesteringar Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Eftersatt underhåll kan leda till elavbrott och kapacitetsproblem i elnätet 
framöver.

Arbetsmiljö
Miljö - Hälsa

Ekonomi Om reinvesteringar inte följer planen, riskeras väsentliga intäktsreduktioner.
Lagkrav/Myndighetskrav Byte av elmätare är ett lagkrav

3 4 12

3 9

4 3 12

Paragraf 6-områden definieras av VA-
huvudman, Miljöförbundet Väst och 
Karlshamns kommun gemensamt i VA-
planen. Detta innebär att nya områden 
ansluts till kommunalt VA baserat på 
hälsa och miljökrav. Angiven budget är 
uppskattad då VA-planen är under 
utredning för nytt beslut under år 2021, 

2 6

2 4 8

3

3

Byte av elmätare och ny samt 
reinvesteringar i ledningsnät.

Behovet av reservvattentäkt 
identifierades redan år 1994 då en 
tankbilsolycka påminde om riskerna att 
inte ha redundans i 
vattenförsörjningen. 
Domstolsförhandlingar pågår kring 
vattentäkt i Mörrumsån. Projektet är 
beroende av vilken typ av vattenverk 

För att integrera VA inom KEAB, 
behöver dagens verksamhetslokaler 
anpassas efter den nya organisationen 
med 100 medarbetare inkl. VA:s 
specifika behov för att hantera 
spillvatten. Om- och tillbyggnad av 
dagens lokal anses vara det mest 
fördelaktiga alternativet ur flera 
aspekter. Denna ska ersätta temporära 
lokaler i form av hyrda paviljonger 
samt säkerställa lagkrav för säkerhet 
och spillvattenhantering.

KABO och KEAB har ett avtal om att 
KEAB ska bygga fibernät i KABOs 
lägenhetsbestånd. Detta ger fördelar 
för alla parter inkl. KABOs hyresgäster.
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12 Bredband nyinvesteringar Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet Säkerhetshöjande åtgärder 
Arbetsmiljö
Miljö - Hälsa

Ekonomi
Förtätningar ger ökat täckningsbidrag, viktigt för att nå långsiktig lönsamhet 
då grundinvesteringen i nätet redan har gjorts.

Lagkrav/Myndighetskrav Ökade säkerhetskrav från PTS, vilka måste genomföras
13 Värme & Kyla re- och nyinvesteringar Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet Säkerhetshöjande åtgärder 
Arbetsmiljö
Miljö - Hälsa

Ekonomi
Förtätningar ger ökat täckningsbidrag, viktigt för att nå långsiktig lönsamhet 
då grundinvesteringen i nätet redan har gjorts.

Lagkrav/Myndighetskrav Ökade säkerhetskrav från PTS, vilka måste genomföras
14 Vatten ledningsnät Ja Nej Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet Leveranssäkerhet vatten och avlopp.
Arbetsmiljö Minska akuta åtgärder på ledningsnätet
Miljö - Hälsa

Ekonomi
VA-kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen i VA-lagen och därmed låg ekonomisk risk.

Lagkrav/Myndighetskrav VA-lagen ställer krav på leverans av vatten och avlopp.
15 Vatten reinvesteringar Ja Nej Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet Leveranssäkerhet vatten och avlopp.
Arbetsmiljö Minska akuta åtgärder på anläggningar
Miljö - Hälsa

Ekonomi Om reinvesteringar inte följer planen, riskeras väsentliga intäktsreduktioner.
Lagkrav/Myndighetskrav VA-lagen ställer krav på leverans av vatten och avlopp.

16 Vatten exploateringar & nyanslutningar Ja Nej Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet Leveranssäkerhet vatten och avlopp.
Arbetsmiljö
Miljö - Hälsa

Ekonomi
VA-kollektivet ersätter alla kostnader för investeringen genom 
självkostnadsprincipen i VA-lagen och därmed låg ekonomisk risk.

Lagkrav/Myndighetskrav VA-lagen ställer krav på leverans av vatten och avlopp.
17 Laddstolpar & IT Ja Nej Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet Uppfyllnad av säkerhetskrav i NIS direktiv m.m.
Arbetsmiljö
Miljö - Hälsa
Ekonomi
Lagkrav/Myndighetskrav

18 Fastighet och gemensamma inv. Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Nödvändiga åtgärder för att säkerställa lagerhållning och hantering av 
verksamhetens tillgångar.

Arbetsmiljö Förbättrad arbetsmiljö
Miljö - Hälsa
Ekonomi Förbättrat logistikflöde samt undvika externa kostnader
Lagkrav/Myndighetskrav

3 4 12
Reinvestering i anläggningar för vatten 
och avlopp, stort behov.

3 3 9
Åtgärder på yttre gården på Prinsgatan 
och Stilleryd samt fordon. Normalt 
underhåll på befintlig byggnad

3 3 9
Utbyggnad av laddstolpar samt 
gemensamma investeringar i IT

3 4 12
Förtätning och nyanslutningar till VA-
nätet, kan inkludera både 
privatpersoner, företag och 
exploateringsområden

3 3 9
Reinvestering i ledningsnät för vatten 
och avlopp, stort behov.

3 2 6
Förtätning och nyanslutning av kunder, 
reinvestering i ledningsnätet. Värme 
och fjärrkyla till Emigranten inkluderas.

3 3 9
Förtätning och nyanslutning av kunder 
till bredbandsnätet samt 
säkerhetshöjande åtgärder 
(myndighetskrav)
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Nr Typ Projektnamn/ investering Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1 Nyinvestering
Hällaryd, nybyggnation och nya lgh i befintligt 
hus 0 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 30 000 7 000 22 000 0 0 0

2 Underhållsplan Möllebacken  < 20 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 200 000 55 000 55 000 60 000 0 0
3 Nyinvestering Nybro 0 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 66 000 5 000 45 000 16 000 0 0
4 Nyinvestering Nyproduktion Mörrum 0 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 30 000 0 0 0 0 0
5 Reinvestering Höralyckan 10, LSS-boende Mörrum 0 % 2 Ej påbörjad 15 000 7 500 7 500 0 0 0
6 Reinvestering Recordvägen 34, LSS-boende Svängsta 0 % 2 Ej påbörjad 15 000 7 500 7 500 0 0 0
7 Reinvestering Göken 2, LSS-boende Karlshamn 0 % 2 Ej påbörjad 15 000 7 500 7 500 0 0 0
8 Underhållsplan Stambyten 100 % Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 7 600 7 600 0 0 0 0
9 Reinvestering EPC 0 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 60 000 15 400 0 0 0 0

112 500 144 500 76 000 0 0

10 Reinvestering Ombyggnad lokal --> lgh, Bokvägen Svängsta 0 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 8 000 1 000 0 0
11 Reinvestering Ombyggnad lokal --> lgh, Hagaslätt, Karlshamn 0 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 3 000 1 500 0 0
12 Reinvestering Ombyggnad lokal --> lgh, Mariegården 32 0 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 5 000 0 0 0
13 Reinvestering Ombyggnad lokal --> lgh Båtsmansvägen 0 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 5 000 0 0 0
14 Underhållsplan Stambyten 100 % Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 4 000
15 Underhållsplan "Enligt underhållsplan" 100 % Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 10 000
16 Nyinvestering Fiberutbyggnad 100 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 4 050 1 350 1 350 1 350
17 Nyinvestering Porttelefoner 100 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 4 050 1 350 1 350 1 350
18 Underhållsplan Oförutsett underhåll 100 % Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 5 000 5 000 5 000
19 Underhållsplan Utemiljö Iglavägen 100 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 600 600 0 0
20 Reinvestering Robotgräsklippare 100 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 600 300 300 0
21 Underhållsplan Tvättstugor, 3 st Frälsegårdsvägen 100 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 2 100 2 100 0 0
22 Underhållsplan Tvättstugor, 2 st Gävle 100 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 1 400 0 1 400 0
23 Övrigt 100 % Bolagsstyrelse Ej påbörjad 300 300

13 500 13 700 17 700

126 000 158 200 93 700

Kommentarer; 
EPC Projektet är beslutat sedan tidigare och skulle avslutats 2020. Pga Corona har åtgärder tvingats skjutas upp vilket gör att en del av investeringen hamnar på 2021. Investering nr 4, 12-13 skjuts på 
framtiden vid neddragning av budget med 10% 

Beslut 
( > 7 mnkr)

Totalt

Självfinansi
eringsgrad

Projekt-
budget totalt Budget 2021

Investeringsbudget (enhet = tkr)

Budgeterade investeringar/investeringsprojekt > 7 mkr

Summa investeringar > 7 mkr

Budgeterade investeringar < 7 mkr

Summa investeringar < 7 mkr

Priorite
ring Status
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Riskanalys investeringar >7 mkr eller självfinansiering < 20 % enskilda projekt

Bolag: Karlshamnsbostäder AB
Period: 2021

Nr Typ av investering inkl syfte
Pay-
off tid

Grund-
uppdrag

Positiv 
resultat-
påverkan 

Politiskt 
beslut Riskområde Riskbedömning - konsekvensbeskrivning om inte...

Sannolik
het 

Allvarligh
etsgrad 

Risk-
värde

1
Ombyggnad samt nyproduktion 
Hällaryd. Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö Marksanering av miljöfarliga ämnen

Ekonomi

Vi äger marken och fd kommunalhuset. Hyresgäster är utflyttade för att vi 
skulle renovera. Detaljplan har fördröjt projektet och vi står just nu med tom-
hyra. Vi bidrar inte heller med nya lägenheter i Hällaryd. 

Lagkrav/Myndighetskrav
2 Möllebacken Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö

Miljö Miljöfarliga ämnen i marken, risk för dåligt inomhusklimat pga mögelproblem.
Ekonomi Projektet pågår 2020-2023. Fastigheterna är i stort renoveringsbehov.
Lagkrav/Myndighetskrav

3 Nybro Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Mycket svårt att tillföra bostäder i centrala Karlshamn. 

Lagkrav/Myndighetskrav
4 Nyproduktion Mörrum Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Svårt att tillföra bostäder i Mörrum. (Pågående detaljplan)
Lagkrav/Myndighetskrav

5 Höralyckan 10, LSS-boende Mörrum Ja Ja Ja Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Möjlighet för omsorgsförvaltningen att effektivisera sin verksamhet. 
Lagkrav/Myndighetskrav

8

4 2 8

3 12

4 4 16

4

4

2

3 93

15 nya lägenheter på mark som vi 
redan äger. En del av marken ska 
säljas till kommunen för byggnation. 

Om- och tillbyggnad till 
omsorgsförvaltningen

Ombyggnad av fd kommunalhus 
samt nyproduktion av 
marklägenheter. 

Nyproduktion av 30 lägenheter 
(parkeringen bredvid Möllebacken). 
Syftet är att tillföra lägenheter i 
Karlshamn. Läget är bra, intill vårt 
område Möllebacken vilket ses som 
en fördel. 

Upprustning av 
miljonprogramsområde för att 
motsvara dagens boendestandard. 
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6 Recordvägen 34, LSS-boende Svängsta Ja Ja Ja Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Möjlighet för omsorgsförvaltningen att effektivisera sin verksamhet. 
Lagkrav/Myndighetskrav

7
Perennagården (Göken 2), LSS-
boende Karlshamn Ja Ja Ja Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö Möjlighet för omsorgsförvaltningen att effektivisera sin verksamhet. 
Ekonomi
Lagkrav/Myndighetskrav

8 Stambyten Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi
Vi riskerar stora ekonomiska konsekvenser om vi inte åtgärdar det eftersatta 
underhållet. Juridiskt bindande avtal finns. 

Lagkrav/Myndighetskrav
9 EPC Ja Ja Nej Demokrati

Ja Ja Nej Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö

Miljö
Fortsatt hög nivå på förbrukningen, kan genom projektet sänkas och minska 
miljöpåverkan. 

Ekonomi
Ökade driftkostnader då taxkostnaderna ökar, kan genom EPC sänka 
förbrukningen.

Lagkrav/Myndighetskrav
12 Ombyggnad lokal --> lgh Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi
Vi äger lokalen idag men har inget kontrakt på den, är en av de uppsagda 
lokalavtalen från kommunens sida i slutet av 2020. Står idag med tom-hyra

Lagkrav/Myndighetskrav
13 Ombyggnad lokal --> lgh Ja Ja Nej Demokrati

Ja Ja Nej Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi
Vi äger lokalen idag men har inget kontrakt på den, är en av de uppsagda 
lokalavtalen från kommunens sida i slutet av 2020.

Lagkrav/Myndighetskrav

4 2 8
Båtsmansvägen 

4 2 8
Mariegården 32

Energibesparande åtgärder i hela 
beståndet

3 3 9

9

4 4 16

3 3 9

3 3

38 st stambyten fördelat på 4 
projekt.

Om- och tillbyggnad till 
omsorgsförvaltningen

Om- och tillbyggnad till 
omsorgsförvaltningen
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Nr Typ Projektnamn/ investering Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1 Nyinvestering RoRo nya färjeläget 21 - 50 % KS beslut 1 Pågående 202 500 116 500 3 000 0 0 0
2 Nyinvestering Utbyggnad 11 meters Kaj 21 - 50 % Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 50 000 0 0 5 000 5 000 40 000
3 Nyinvestering Kran ersättare till Multidockern 21 - 50 % Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 20 000 0 0 20 000 0 0
4 Nyinvestering Invallning Cisterner Oljehamnen 21 - 50 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 16 500 3 500 13 000 0 0 0
5 1
6 1
7 1
8
9

10
120 000 16 000 25 000 5 000 40 000

11 Nyinvestering Mydighetskrav 21 - 50 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 14 020 10 790 1 690 1 540
12 Reinvestering Underhållsinvesteringar 21 - 50 % Bolagsstyrelse 1 Pågående 35 640 16 830 13 880 4 930
13 Reinvestering Ersättningsinvesteringar 21 - 50 % Bolagsstyrelse 2 Pågående 15 155 4 705 5 225 5 225
14 Reinvestering Affärsmässiga 21 - 50 % Bolagsstyrelse 2 Pågående 12 100 1 000 5 500 5 600
15 Reinvestering Övriga investeringar 21 - 50 % Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 4 940 1 390 700 2 850
16 1

34 715 26 995 20 145

154 715 42 995 45 145

Räknat en genomsnittlig självfinansieringsgrad över de tre åren (2021-2023). Det finns en stor risk med överdrag i RoRo projektet. Problem har uppstått med berg och tidigare konstruktion som 
ej överenstämmer med ritning. Risk fördyring på upp mot 40 mnsek mot ovan siffror, utredning pågår. Myndighetskrav/investeringar kan vi inte påverka dessa investeringar måste ske. Likaså 
RoRo investeringen måste ske, pågående projekt påbörjat år 2020 med finansiering till viss del av EU bidrag (30 milj). Underhålls investeringar måste göras annars står vi med magasin, kajer, 
järnvägsspår, ytor m.m. som inte är driftsdugliga. Finns vissa ersättningsinvesteringar ca 5 milj per år som kan läggas över i leasingavtal, en del kan skjutas framåt inom femårsperioden men 
måste ske någon gång inom denna perioden. Affärsmässiga investeringar kan till viss del skjutas på med då riskerar man kundservicen. Övriga investeringar kan också till viss del skjutas framåt 
inom femårsperioden . Se detalj på vår investeringsplan i nästkommande flik. Potential för minskade investeringar på 18,9 mnsek. Huvudsakligen genom att använda leasing istället för 
investering. Skapar dyrare löpande kostnader men minskat behov av kapital.

Beslut 
( > 7 mnkr)

Totalt

Självfinansi
eringsgrad

Projekt-
budget 

totalt Budget 2021

Investeringsbudget (enhet = tkr)

Budgeterade investeringar/investeringsprojekt > 7 mkr

Summa investeringar > 7 mkr

Budgeterade investeringar < 7 mkr

Summa investeringar < 7 mkr

Priorite
ring Status
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År År År År År Potentiell reduktion

Objekt Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025

Administration Byggnad 500 500 1 000 1 000
Vi kan minska  denna med 200 tkr 2021 och 1 ,0 mnsek 2022-

2025 total minskning 1,2 mnsek

Magasin Renovering Magasin 500 2 000 2 000 2 000 500
Magasin för Mörrumsbruk mycket slitet. Kan nödlagas och 

investering minskas med 3 mnsek tom 2023

Truck 15 tons truck 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700

2020 års invest är beställd leverans 2021 Kan för 2022-2023 tas 
som leasing med dyrare månads kostnad men minskad 

investering 5,4 mnsek.

Batteri 15 tons truck 0 0 600 0 0 Leasing
Hjullastare 0 0 2 500 0 0 Skjut på till 2024 minskad investering t o m 2023 2,5 mnsek

Hanteringsutrustning Hanteringsutrustning 0 0 600 0 0 Skjut på till 2024 minskad investering t o m 2023 0,6 mnsek

Maskiner Dragare 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Går att leasa. Ersättningsinvestering. Högre kostnad men möjlig 

mindre invest 5,5 mnsek t o m 2023

Maskiner Truck 0 600 Leasas istället
Lyktor, nautisk 
belysning nya läget B3

Lyktor, nautisk belysning nya läget 
B3 100 Myndighetskrav

Investeringsplan Karlshamns Hamn och Kombiterminalen
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Prio
Potentiell besparing i 

miljoner mnsek Fördelat på åren
Totalt År 2021-år 2025 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025

2 1,2 0,2 0,5 0,5

1 3,0 1,5 1,5

2 5,4 2,7 2,7
2
2 2,5 2,5
2 0,6 0,6

2 5,55 1,85 1,85 1,85
2 0,6 0,6

2 0,1 0,1
18,95 4,85 6,65 6,95 0,50 0,00
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Riskanalys investeringar >7 mkr eller självfinansiering < 20 % enskilda projekt

Bolag:  Karlshamns Hamn AB
Period: 

Nr Typ av investering inkl syfte
Pay-off 
tid

Grund-
uppdrag

Positiv 
resultat-
påverkan 

Politiskt 
beslut Riskområde Riskbedömning - konsekvensbeskrivning om inte...

Sannolik-
het 

Allvarlig-
hetsgrad 

Risk-
värde

1 RoRo nya färjeläget Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet Inga passagerare

Arbetsmiljö

Miljö

Ekonomi

Utan denna investering inga färjelinjer i Karlshamns Hamn, inga RoRo 
intäkter, ingen framtid för hamnen, stora avskrivningar/nedskrivningar. 
Troligen tappad TEN status och därmed möjlighet till EU bidrag

Lagkrav/Myndighetskrav
2 Utbyggnad 11 meters Kaj Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Tappade intäkter, tappar kunder på sikt.
Lagkrav/Myndighetskrav

3 Kran ersättare till Multidockern Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi
Ineffektivitet, tappar kunder. Kraftigt ökade underhållskostnader och maskin 
ur drift.

Lagkrav/Myndighetskrav
4 Invallning Cisterner Oljehamnen Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Krav för miljötillstånd. Utan detta ingen verksamhet
Lagkrav/Myndighetskrav Krav från myndigheter

Skyddsbarriär till cisternerna om ifall det 
skulle uppstå läckage, myndigheter som 
trycker på att det ska göras är en viktig 
säkerhetsåtgärd och miljöåtgärd.

Kunna ta emot morgondagens längre färjor 
och hålla god service och infrastruktur till 
kund (DFDS). Ger intäkter som hamnavg, 
anlöpsavgift, tjänster som RoRo icke 
förarbundet och förarbundet. En del i det nya 
färjeläget, vi har investerat i en fastighet 
som passar bra för ändamålet, investeringar 
behöver göras för att anpassa det till en 
passagerarterminal samt kontor till DFDS. 
Trafikföringen skapar en bra logistik och 
infrastruktur till det nya färjeläget. Gate, 
laner, incheckningskiosker m.m.

4 16

4

Inköp av en ersättare till den nuvarande 
Multidockern, för att kunna hålla en effektiv 
lastning och lossning, sevice till kunden med 
kortare väntetider. Del i ett 
maskinförbättringsprogram.

11 meters kaj för att öka på möjligheten till 
flera anlöp samtidigt. Fartygen växer 
ständigt vilket gör att hamnen måste följa 
med för att kunna ta emot fartyg i 
framtiden.

3

16

4 4 16

4

4 12

4
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Nr Typ Projektnamn/ investering Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1 Nyinvestering Emigranten 1, ötra piren 0% KF beslut 1 Pågående 430 000 175 000 105 000

175 000 105 000 0 0 0

2 Reinvestering Solskydd på på, Badhuset, Frisholmen 0% Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 3 000 1 000 1 000 1 000
3 Reinvestering Energibesparing, Hamnkontoret 0% Bolagsstyrelse 4 Ej påbörjad 3 000 1 000 1 000 1 000
4 Reinvestering Ventialtionsanläggning hus A, Halda 0% Bolagsstyrelse 1 Ej påbörjad 2 000 1 000 1 000
5 Reinvestering Renovering kök, Halda 0% Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 1 500 750 750
6 Reinvestering Tilläggsisolering tak, Halda 0% Bolagsstyrelse 2 Ej påbörjad 6 100 3 100 3 000
7 Förädling till bostäder 0% Bolagsstyrelse 4 Ej påbörjad 1 000 500 500
8
9

12

4 250 7 350 5 000

179 250 112 350 5 000

Kommentarer; 

Beslut 
( > 7 mnkr)

Totalt

Självfinan
sieringsgr

ad

Projekt-
budget 

totalt Budget 2021

Investeringsbudget (enhet = tkr)

Budgeterade investeringar/investeringsprojekt > 7 mkr

Summa investeringar > 7 mkr

Budgeterade investeringar < 7 mkr

Summa investeringar < 7 mkr

Priorit
ering Status
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Riskanalys investeringar >7 mkr eller självfinansiering < 20 % enskilda projekt

Bolag:  Karlshamnsfastigheter AB
Period:  2021-2023

Nr Typ av investering inkl syfte
Pay-off 
tid

Grundupp
drag

Positiv 
resultatpå
verkan 

Politiskt 
beslut Riskområde Riskbedömning - konsekvensbeskrivning om inte...

Sannolik
het 

Allvarlig-
hetsgrad 

Risk-
värde

1 Nybyggnation Emigranten Ja Ja Ja Demokrati
Infrastruktur/säkerhet

Arbetsmiljö
Hård press och stor arbetsbelastning i fotspåren av byggnationen av 
Emigranten. Påverkar liten organisation märkbart.

Miljö

Ekonomi

För låg uthyrningstakt över tid. Förändringar i arbetssätt/användande av 
arbetsytor i Pandemins fotspår. Förseningar i bygget. Klustersmitta i 
byggorganisation som påverkar byggtiden. Oförutagda kostnader/ÄTOR 
som överstiger tagen budget. Dyr kostnadsbild per uthyrningsbara 
kvadratmeter. 

Lagkrav/Myndighetskrav
2 Solskydd Ja Nej Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö Befintliga blåser ner och är en fara för allmänheten.
Miljö
Ekonomi Befintliga är dyra att underhålla. Teknisk livslängd i vissa fall uppnådd
Lagkrav/Myndighetskrav

3 Energibesparing Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö Spara energi
Ekonomi Spara ekonomi över tid.
Lagkrav/Myndighetskrav

4 Ventilation Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö Dålig ventilation 
Miljö Befintligt ventilationssystem är uttjänt
Ekonomi Energibesparing
Lagkrav/Myndighetskrav Uppfyller ej gällande krav

5 Renovering  kök Ja Nej Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö Stort renoveringsbehov 
Miljö
Ekonomi
Lagkrav/Myndighetskrav Uppfyller ej gällande krav

Ventaltionsanläggning hus A, 
Halda

Renovering kök, Halda

3 12

4

Energibesparing, 
Hamnkontoret

1

12

4 3 12

3

1 1

4

Solskydd Badhuset och 
Frisholmen

3 93
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6 Tilläggsisoleirng tak Ja Nej Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet Teknisk livslängd passerad
Arbetsmiljö Risk för läckage
Miljö
Ekonomi Energibesparing, ersättning vid läckage till hyresgäster
Lagkrav/Myndighetskrav

7 Förädling till bostäder Ja Nej Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Invenstering för att motverka tomma lokaler
Lagkrav/Myndighetskrav

Tilläggsisoleirng tak Halda 

Ombyggnad lokaler till lgh.

3 3 9

2 2 4

895



Nr Typ Projektnamn/ investering Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 0 0 0 0

11 Reinvestering Ersättningsinvestering belysning 0 % 1 Pågående 1 800 1 800
12 Reinvestering Ersättningsinvestering digital vetenskapsbiograf 0 % 1 Pågående 4 000 4 000
13 Reinvestering Ersättningsinvestering basutställning 0 % 2 Pågående 1 750 1 750
14 Nyinvestering Ersättningsinvestering skogsutställning 0 % 2 Pågående 500 500
15

5 800 1 750 500

5 800 1 750 500

Kommentarer; 

Beslut 
( > 7 

mnkr)

Totalt

Självfinans
ieringsgrad

Projekt-
budget 

totalt Budget 2021

Investeringsbudget (enhet = tkr)

Budgeterade investeringar/investeringsprojekt > 7 mkr

Summa investeringar > 7 mkr

Budgeterade investeringar < 7 mkr

Summa investeringar < 7 mkr

Priorite
ring Status
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Riskanalys investeringar >7 mkr eller självfinansiering < 20 % enskilda projekt

Bolag: Kreativum i Blekinge AB
Period: 2021-2023

Nr Typ av investering inkl syfte
Pay-off 
tid

Grund-
uppdrag

Positiv 
resultat-
påverkan 

Politiskt 
beslut Riskområde Riskbedömning - konsekvensbeskrivning om inte...

Sannolik
het 

Allvarligh
etsgrad 

Risk-
värde

11 Ersättningsinvestering belysning Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö Högre energiförbrukning

Ekonomi
Om inte investeringen genomförs kommer kostnaderna 
sammantaget öka vid utbyte av enskilda armaturer.

Lagkrav/Myndighetskrav
12 Ersättningsinvestering digital vetenskapsbiograf Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö

Ekonomi

Med investeringen ökar Kreativums attraktivitet och ger 
möjlighet till ytterligare intäktsströmmar (filmvisningar för 
allmänhet samt attraktiv, unik möteslokal). Om inte 
investeringen genomförs bedöms Kreanova inte kunna nå 
break-even kostnadsmässigt (låg attraktivitet) och Kreativum 

Lagkrav/Myndighetskrav
13 Ersättningsinvestering basutställning Ja Ja Nej Demokrati

Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Lägre attraktivitet för anläggningen = lägre intäkter
Lagkrav/Myndighetskrav

14 Ersättningsinvestering skogsutställning Ja Ja Nej Demokrati
Infrastruktur/säkerhet
Arbetsmiljö
Miljö
Ekonomi Lägre attraktivitet för anläggningen = lägre intäkter
Lagkrav/Myndighetskrav

3 9

3

Kreativums relevans ach attraktivitet är till mycket hög 
grad beroende av utställningar som är moderna och 
fungerar väl. När bolaget startade verksamehten 1999 
investerades stora belopp i de grundläggande 
bastutställningarna, som ska fungera som ryggrad i det 

I dagsläget kan inte megadome-biografen Kreanova 
användas alls. Kreanova har tidigare varit den mest 
populära enskilda attraktionen på Kreativum och har 
medfört en intäkt utöver entré. Förslaget är att till 
årsskiftet 19/20 kunna öppna ett digitalt planetarium som 
även medger filmvisning, visning av vetenskapligt 
innehåll inom exempelvis hållbar utveckling, 
naturvetenskap, teknik mm.

3

12

4 4 16

4

3 9

3
Kreativums relevans ach attraktivitet är till mycket hög 
grad beroende av utställningar som är moderna och 
fungerar väl. När bolaget startade verksamehten 1999 
investerades i en utställning om skog och bioekonomi som 
är en viktig bransch för Blekinge.  Man har inte haft 

Belysningsarmaturer på Kreativum har nått sin maximala 
livslängd. Plastkomponenter går sönder och nya ljuskällor 
är dyra samtineffektiva ur energisynpunkt.I anläggningen 
finns idag ca 150 st lysrörsarmaturer (2 x 36W) samt ca 
100 st. halogenspottar (ca 35 W). Investeringen medför en 
betydlig kostnadsbesparing i energiförbrukning, samt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av nedan angivna fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.   
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2021-02-12, § 11, att förslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av 
nedan angivna fastigheter i Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.  
 
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag § 4 ska kommunfullmäktige 
besluta om värdeöverföring som uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
Värdeöverföringen får inte överstiga hälften av nettoöverskottet, dvs. skillnaden mellan 
en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för 
försäljningskostnader.   
 
Karlshamnsbostäder AB avyttrade under räkenskapsåret 2020 fastigheterna Asarum 
1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att vinsten delas lika 
mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i 
koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 11/2021 Vinst vid avyttring av fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av nedan angivna fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.   
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2021-02-12, § 11, att förslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av 
nedan angivna fastigheter i Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.  
 
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag § 4 ska kommunfullmäktige 
besluta om värdeöverföring som uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
Värdeöverföringen får inte överstiga hälften av nettoöverskottet, dvs. skillnaden mellan 
en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för 
försäljningskostnader.   
 
Karlshamnsbostäder AB avyttrade under räkenskapsåret 2020 fastigheterna Asarum 
1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att vinsten delas lika 
mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i 
koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 11/2021 Vinst vid avyttring av fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-02-23 Dnr: 2021/492 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 82 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 96 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Vinst vid avyttring av fastigheter i Karlshamnsbostäder AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av nedan angivna fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.   
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutade 2021-02-12, § 11, att förslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 50 % av den vinst som uppstått vid avyttring av 
nedan angivna fastigheter i Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.  
 
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag § 4 ska kommunfullmäktige 
besluta om värdeöverföring som uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
Värdeöverföringen får inte överstiga hälften av nettoöverskottet, dvs. skillnaden mellan 
en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för 
försäljningskostnader.   
 
Karlshamnsbostäder AB avyttrade under räkenskapsåret 2020 fastigheterna Asarum 
1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att vinsten delas lika 
mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i 
koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
Protokollsutdrag SV § 11/2021 Vinst vid avyttring av fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-02-12 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Netpublicator videokonferens, klockan 13:30—16.30,  
Ajournering 15.30 – 15.35 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
   

Arbetstagarrep- 
resentanter 

    
Oliver Sachse, TCO    

   

Övriga Åsa Nygren, VD  
Marie Nilsson, vice VD  
Emma Håkansson, nämndsekreterare  
Bengt Olofsson, lekmannarevisor §§ 5-7, 18  
Bengt Månsson, revisor KPMG §§ 5-7  
Lars Eriksson, revisor Ernst & Young, § 18  
Greger Albert, revisor Ernst & Young § 18  
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB § 9  
Anders Strange, VD Karlshamn Energi AB § 8  
Magnus Persson, fastighetschef § 8  
Cecilia Bernhardsson, nämndkontorschef  

Paragrafer §§ 5 – 18   

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-02-19 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Digitalt signerat  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digitalt signerat  
 Magnus Sandgren  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-02-12 

Sida 2(2) 

 

§ 11 Vinst vid avyttring av fastigheter i Karlshamnsbostäder AB 2021/492 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB förslår kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige, 
 
att besluta att 50 % av den vinst som uppstått vi avyttring av nedan angivna fastigheter i 
Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.   
 
Sammanfattning 
 
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag § 4 ska kommunfullmäktige 
besluta om värdeöverföring som uppkommit vid avyttring av fastigheter. 
Värdeöverföringen får inte överstiga hälften av nettoöverskottet, dvs. skillnaden mellan 
en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för 
försäljningskostnader.   
 
Karlshamnsbostäder AB avyttrade under räkenskapsåret 2020 fastigheterna Asarum 
1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår att vinsten delas lika 
mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i 
koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Dotterbolagen 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2021: 
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl. 

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping. 
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tandläkare 
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund, eller förbund, 
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 960 398 kr extra för 2021, samt 
 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 146, att på grund av coronapandemin 
sätta ner årsavgiften inom Miljöförbundet Blekinge Västs verksamheter livsmedel, 
hälsoskydd och miljötillsyn till 0 kronor för år 2020. Eftersom pandemin fortfarande 
påverkar dessa branscher stort föreslås att samma beslut fattas även för år 2021.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva. 
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering 
beaktas i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Sammanställning avgifter Miljöförbundet Blekinge Väst 2021 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2021: 
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl. 

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping. 
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tandläkare 
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund, eller förbund, 
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 960 398 kr extra för 2021, samt 
 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 146, att på grund av coronapandemin 
sätta ner årsavgiften inom Miljöförbundet Blekinge Västs verksamheter livsmedel, 
hälsoskydd och miljötillsyn till 0 kronor för år 2020. Eftersom pandemin fortfarande 
påverkar dessa branscher stort föreslås att samma beslut fattas även för år 2021.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva. 
När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering 
beaktas i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Sammanställning avgifter Miljöförbundet Blekinge Väst 2021 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-03-24 Dnr: 2020/2726 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 84 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 100 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Nedsättning av fast tillsynsavgift 2021 inom Miljöförbundet Blekinge Västs 
område pga Covid-19/Corona 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att sätta ner årsavgiften inom följande verksamheter till noll kronor för 2021: 
 
årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl. 

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping. 
- skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och 

fotvård 
- bassängbad 

 
årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tandläkare 
- pälsdjursuppfödning 

 
att nedsättning av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, 
trossamfund, eller förbund, 
 
att medel anslås till Miljöförbundet Blekinge Väst med 960 398 kr extra för 2021, samt 
 
att finansiering hanteras inom kommunens resultat. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 146, att på grund av coronapandemin 
sätta ner årsavgiften inom Miljöförbundet Blekinge Västs verksamheter livsmedel, 
hälsoskydd och miljötillsyn till 0 kronor för år 2020. Eftersom pandemin fortfarande 
påverkar dessa branscher stort föreslås att samma beslut fattas även för år 2021.  
 
Ramen för de beslut som en kommun får fatta utgår ifrån grundlag och kommunallag. 
En av de grundläggande principerna är att alla ska behandlas lika och att de skillnader 
som görs ska vara sakliga och objektiva. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2021-03-24 Dnr: 2020/2726 

 

När det gäller att reglera avgifterna behöver särskild hänsyn tas till kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen då den grundas på EU-rätt (EU:s kontrollförordning) och har 
särskilda krav på finansieringen av kontrollverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att ändra taxan för vissa verksamheter. Retroaktiva 
beslut som är gynnande kan genomföras. Vid ett nytt taxebeslut behöver finansiering 
beaktas i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Sammanställning avgifter Miljöförbundet Blekinge Väst 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Livsmedelslagstiftning 
 
Det är upp till varje enskild kontrollmyndighet att fatta beslut om en avgift ska tas ut. 
Vissa avgifter är obligatoriska, exempelvis avgifter som rör kontroller på slakterier. När 
det gäller butiker, caféer, restauranger och andra verksamheter som kommunerna 
kontrollerar har Livsmedelsverket tidigare gått ut med följande rekommendation under 
rådande läge: 
 

- I dagsläget finns anledning att avvakta fakturering/att medge anstånd med 
betalning av utskickade fakturor 

 
- Längre fram kan det uppstå en situation där det är lämpligt att helt eller delvis 

efterskänka avgiften. Beslut om detta fattas dock av varje enskild 
kontrollmyndighet. 10 § i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter gör det möjligt att sätta ned avgiften 
vid särskilda skäl. 10 § - om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta 
ned eller efterskänka avgiften. 

 
Finansiering 
 
Miljöförbundets verksamhet finansieras av en kombination av avgift från 
medlemskommunerna och intäkter utifrån av kommunfullmäktige beslutad taxa. 
 
Inspektioner har gjorts och görs nu av Miljöförbundet men efter riskbedömning. Dock 
kommer inte antalet inspektioner som genomförs under 2021 att komma upp i ett 
normalläge för förbundet. Tid har i stället behövt läggas på tillsyn enligt lagen 
(2020:1896) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås att den fasta taxan ska sättas till noll för 2021 
för följande verksamheter: 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
 2021-03-24 Dnr: 2020/2726 

 

Årlig avgift livsmedel 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan 
utgörs av servering, inkl. 

- mobila livsmedelsanläggningar 
 
Summa avgiftsbefriade verksamheter inom livsmedel respektive kommun: 
Karlshamn ca 701 tkr 
Sölvesborg: ca 511 tkr 
Olofström ca 248 tkr 
 
Årlig avgift hälsoskydd 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tillfälligt boende vilket bl.a .omfattar hotell, vandrarhem, camping. 
- skönhetsvård vilket omfattar bl.a. skönhetsbehandlingar, frisörer och fotvård 
- bassängbad 

 
Summa avgiftsbefriade verksamheter inom hälsoskydd respektive kommun 
Karlshamn ca 232 tkr 
Sölvesborg: ca 153 tkr 
Olofström ca 101 tkr 
 
Årlig avgift miljötillsyn 
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för 

- tandläkare 
- pälsdjursuppfödning 

 
Summa avgiftsbefriade verksamheter inom miljötillsyn respektive kommun: 
Karlshamn ca 27 tkr 
Sölvesborg: ca 325 tkr 
Olofström ca 15 tkr 
 
Nedsättning av taxorna omfattar inte region, kommun, kommunala bolag, trossamfund, 
eller förbund. 
 
Det varierar över landet hur kommuner har valt att hantera kostnader för tillsyn och 
kontroll. Det är också så att självfinansieringsgraden varierar mellan olika kommuner 
och det är upp till respektive kommun att själva avgöra detta när det gäller miljötillsyn 
och hälsoskydd. Livsmedelslagstiftningen däremot skiljer där kostnaden ska bäras av 
utövaren. Dock har undantag gjorts utifrån rådande läge och det är möjligt att göra vissa 
undantag. 
 
De ekonomiska effekterna för de tre medlemmarna har tagits fram av Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Förslaget ovan innebär följande kostnader för respektive kommun: 
Karlshamns kommun 960 398 kr, för Olofströms kommun 364 951 tkr och Sölvesborgs 
kommun 990 108 tkr. 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Hälsoskydd Summorna för hälsoskydd avser:

Karlshamn 232082 Tillfälligt boende vilket bl.a .omfattar hotell, vandrahem, camping

Sölvesborg 153111 Skönhetsvård vilket omfattar bl.a. skönhetsbehandlingar, frisörer och fotvård

Olofström 101189 Bassängbad

Gym

Livsmedel Summorna för livsmedel avser:

Karlshamn 701316 Serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan utgörs av servering

Sölvesborg 511497 Mobila livsmedelsanläggningar

Olofström 248262

Miljöskydd

Tandläkare Summorna för miljöskydd avser:

Karlshamn 27000 Tandläkare

Sölvesborg 15500 Pälsdjursfarmar

Olofström 15500 Foderfarbriker

Pälsdjursnäringen

Sölvesborg

Foderfabriker 140000

Pälsdjursfarmar 170000

Totalt/kommun alla branscher

Karlshamn 960 398

Sölvesborg 990 108

Olofström 364 951

Totalsumma 2 315 456
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn,  
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Vänsterpartiet 
Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 261 800  kronor till 
Sverigedemokraterna Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Miljöpartiet i 
Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 309 400 kronor till Moderaterna 
Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 166 600 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn, samt  
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Liberalerna 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2021: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100% av basbeloppet 47 600 kronor  50 % av basbeloppet 23 800 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2021-02-01 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 
23 800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Vänsterpartiet Karlshamn har 2021-02-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Sverigedemokraterna Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 9 
x 23 800 = 261 800) ska 261 800 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet i Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna Karlshamn har 2021-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 11 x 
23 800 = 309 400) ska 309 400 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Centerpartiet i Karlshamn har 2021-03-31 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 5 x 23 
800 = 166 600) ska 166 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Liberalerna Karlshamn har 2021-04-12 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av partistödets användning 2020 Kristdemokraterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2020 Vänsterpartiet Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Sverigedemokraterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Miljöpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Moderaterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 Liberalerna Karlshamn 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2021-03-25 Dnr: 2021/235 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 108 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Kristdemokraterna i 
Karlshamn,  
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Vänsterpartiet 
Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 261 800  kronor till 
Sverigedemokraterna Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Miljöpartiet i 
Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 309 400 kronor till Moderaterna 
Karlshamn, 
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 166 600 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn, samt  
 
att för år 2021 utbetala kommunalt partistöd om 95 200 kronor till Liberalerna 
Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 87, fastställt och 2018-03-19, § 37, reviderat 
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. I 2 § i de lokala 
reglerna för kommunalt partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av prisbasbeloppet och 
mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet. 
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2021: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100% av basbeloppet 47 600 kronor  50 % av basbeloppet 23 800 kronor 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget 
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 

913



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2021-03-25 Dnr: 2021/235 

 

december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. 
 
Kristdemokraterna i Karlshamn har 2021-02-01 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 
23 800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Vänsterpartiet Karlshamn har 2021-02-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Sverigedemokraterna Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 9 
x 23 800 = 261 800) ska 261 800 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet i Karlshamn har 2021-03-25 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna Karlshamn har 2021-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 11 x 
23 800 = 309 400) ska 309 400 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Centerpartiet i Karlshamn har 2021-03-31 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 5 x 23 
800 = 166 600) ska 166 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Liberalerna Karlshamn har 2021-04-12 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2020. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (47 600 + 2 x 23 
800 = 95 200) ska 95 200 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av partistödets användning 2020 
Kristdemokraterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2020 
Vänsterpartiet Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
Sverigedemokraterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
Miljöpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
Moderaterna Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
Liberalerna Karlshamn 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
 2021-03-25 Dnr: 2021/235 

 

Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Utgivare: Kansli  
Gäller från: 2019-01-01 
Antagen: KF § 87, 2014-06-16 
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Regler för kommunalt partistöd 

 
 

Regler för kommunalt partistöd 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd 
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla. 

 
Rätt till partistöd 

 
1 § 

 
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

 
Grundstöd och mandatstöd 

 
2 § 

 
Partistödet består av 

 
- ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av 

prisbasbeloppet 
 

- ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i 
kommunfullmäktige. 

 
Fördelning av partistöd 

3 § 
 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat 
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.  

 
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för partistöd 

 
 
 

Redovisning och granskning 

4 § 
 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31 
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
Årlig utbetalning 

5 § 
 

Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige. 
 
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken 
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
februari och maj.  

 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Kristdemokraterna i Karlshamn

Redovisning av partistödets användning 2O2O

KAR LS I i,A \,i ).] 3 I(O M MUN
KOM M t i i..r li,^, :'i I I - t I 1l

rN K 20u -rJ|- 01

n*n ,24il /es f,""/

( MedLemsavgifter
Ränteintäkter
Erhåttet partistöd 2O2O
Använd n i ng) Lokatkostnader
Kontorskostnader
UtbiLdning, konferenser, möteskostnader

-) Inköpta tjänster' Annonser, rektam
Aterstår

Asarum den

50n
Ordförande

Ovanstående redovisning av partistödets
användning under 2O2O intygas.
Datum som ovan.

€

2 200 kr
23 kr

94 600 kr

-1 5 400 kr
-763 kr

-3 245 kr
-33 944 kr
-8 47 1 kr
35 000 kr

\

J
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Redovisning av kommunalt partistöd 2O2O
Vä nsterpartiet Karlshamn

Partistöd 2020 94 600 kr

Användning av partistödet
Tillstånd offentliga möten
Möten
Hemsida
Trycksaker
Energikostnad
Lokalkostnader
Bankavgifter
Porto

Uppvaktningar
Kontorsmaterial
Valfond

Totalt 9245lkr

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Mörrum 202l-O2-ts

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa
överensstämmer med ovanstående redovisning

Mörrum 2O2l-02-I

s Henni nde

KARLSI_IA i\4NS KOMMUN
KOMMI JNi: 1,'. !i II11

tN K 2021 -02- 1 $

n^n#o/: /Å/e7-
"

550 kr
3 000 kr
L 500 kr
2SLtkr
2 900 kr

49 686 kr
506 kr

1 300 kr
900 kr
755 kr

28843kr

919



*, g *rM M **

i(AL1 Ltl i',','r,i{ l'''.!l i{-O i'"/M U N

tict lttt ;t'', ii'\ l'; :ii'1 irT

I N K 2021 -m- ? 5

, r* eaa/ 3"äf'"""""
1021 -os-21

Redovisning av lokalt partistöd, Sverigedemokraterna i Karlshamn
Redovisningen gåller för är : 2O2O
Juridisk person : Sverigedemokratema Karlshamn
Organisationsn u mmer: W2445-2453
E-mail: karlshamn @sd.se
Telefon: 07A-267 9311

Erhållet partistöd 2020: 2601 50,00

Sverigedemokraterna i Karlshamn har under räkenskapsårel2020 använt medlen ifrån det kommunala
partistddet ändamålsenligt. De största utgifterna för föreningen har varit riktat mot att stärka partiet i
Kadshamn och förberedelser lör valrörelse.
För att stärka och spdda information har SD-Karlshamn bland annat bedrivit forberedande av valrörelse
och delat ut informationsblad som har varit riktad mot medborgama i Karlshamns kommun, dock har
alrangemang lör allmänheten tvingats begränsas till viss del på grund av pandemin. Mdare har medel
använts för aft informera om partiet lokalt på sociala medier som film på youtube och facebook, utskick,
mm- Det har även i samaöete med disttiktet anordnats utbildning och föreläsare för medlemmama i
föreningen, samt intema utbildningar för medlemmar.

De största utgiftsposterna lör SD-Karlshamns kommunförening exklusive eget lokalt valsparande har varit
f<irdelat enligt fciljande för räkenskapsåret 2020:

Lokalhyra
Annonsering
Kostnad arangemang medlemmar
Telefoni och data
Porto
Kostnader styrelsemölen
Bankkostnader
Riks. utbildning ocfi material

Tommy Strannemalm
Ordfcirande SD-Kadsharnn

F , ̂ *_fu

12 050,00
5350,01
4960,63
8617,00
5560,00
761,95
965,00
52538,00

Emma Eriksson
Kassör SD-Karlshamn
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Granskningsintyg

Avser: Sverigedemokraterna Karlshamn
Organisationsnurnmer: ffi2445-2453
Verksamhetsär:2O2O

Etter granskning kan det konstateras att de medel som Sverigedemokraterna Karlshamn har tilldelats har
använts på ett konekt sätt och uppfyller vad som anges i kommunallagen 4 kap 29-32 S. Medlen har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin på olika sätt. Dels genom utbildning i
börian av året 2020 och sedan genom att marknads:frira partiet iolika digitala forum. Även om den absolut
sörsta delen av bidraget har gått till den egna lokala valfonden inlör 2fl22 så har en stor del av pengarna
gått till att beställa rnaterial och $änster lrån partiets riksorganisatircn.

Här med intygas att partiet har följt ändamålet for bestämmelserna om lokalt partistöd
for Karlshamn kommun.

Intygas av

Namnförtydligande: lwnsson

Datum: 9o9 t oJ gi

Ort: Ronn. by
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Hej.

Härmed ansöker vi om att få ta del av partibidraget som
tillfaller vårt parti.

Mvh Jörgen Kronsell

Karlshamn 2021 -03,1 4 ,, i:

Jorgen. kronsell @ karlsham n,se

KARLSI-IAMNS KOMMLIN
KOMMUNKANS[-IET

rN K 2021 -03- 2 5

DNR..... fr,{,,_*,
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Bokslut för Miljöpartiet i Karlshamn2O2O

Jörgen Kronsell, kassör

Ämneboda 9

7
i_,,tn,.-t- () uro,

^/L Tb, ̂
t-tVr Jb:{

lnkomster Utgifter
Bidrag 94600

Kansli 52689

Möten 6683,74

Aktivitete r/reso r 2208

Tidskrifter L1,654

Stöd (exvis SOS) 2200

Ovrigt 762 413,64
SUMMA 95362 75848,38

ÄNTTS RESULTAT L9513,62
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Redovisning i enlighet med KF beslut 2014-06-06 § 87, från Moderaterna i Karlshamn av hur 2020
års partistöd har använts för det lokala partiarbetet.

Moderaterna i Karlshamn erhöll partistöd för 2020 med 307450 kr.

Partistödet har använts på följande vis:

19000 Konferens

4000 Medlemsutskick, kallelser, porto och hernsida

2000 Mötesverksamhet, medlemsmöten, årsmöten, föredragshållare, gruppmöten

177000 Administration, service, personal, IT, annonser, reklam & övrigt

3000 Representation

102000 Avsättning till valfond

Moderaterna i Karlshamn bedriver en omfattande verksamhet med många aktiva
förtroendevalda. Verksamheten är dels intern i syfte att fördjupa kunskaper och
utbilda förtroendevalda till att bli goda företrädare för Moderaterna, dels extern
för dialog med medborgarna i syfte bilda opinion för och utveckla moderata idéer,
vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med
partiets samhällssyn. På detta sätt har partistödet använts för att stärka Moderaternas
ställning i den kommunala demokratin.

Moderaterna i Karlshamn

Fö ningsordförande

/lréne A istrand-Må md
(J
Granskat:

Per Erlandsson
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Redovisning av kommunalt partistöd (C) .

Centerpartiet i karlshamn erhöll den 29/5 -20 kommunalt partistöd om

165 550 kr i enlighet med kommunallagen 2 kap 59 med avsikt att stärka

partiet lokalt iden kommunala demokratin. Enligt kommunens regler

skall en mottagare av partistöd lämna en rapport årligen som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 5 9 första

stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Nedan följer en sammanställning av vad partistödet

har utnyttjats till.

Rörelsens intäkter mm

Erhållna kommunala bidraq 165 550.00

Rörelsens kostnader

Kostnader för utbildning - 7 500,00
Resekostnader - 8 160,00
Övriga externa tjänster -97 650,00
Ovriqa möteskostnader -4 712.50

{4t"rl*

S:a kostnader - 118 022,50

För att stärka den lokala kretsens politik har Centerpartiet i Karlshamn skickat medlemmar på
kommundagar under året. Kostnader för dessa ligger under posterna resekostnader samt kostnader för
utbildning. Ovriga externa tjänster omfattar tjänster som Centerpartiet distrikt Blekinge utfört åt kretsen.
Härmed ansöker Centerpartiet i Karlshamn om partistöd för perioden 2021-01-01---2021-12-31.

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Karlshamn 2021-03-17

Markus Lindberg, Kassör Ola Persson,

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa överensstämmer med ovanstående
redovisning.

Karlshamn 2021-03-17

ätu"
Bror , revlsor KARL;q i i .{. ;. . i,l 1l }{OM MLN

KOMM{.ihll;/, l.li',i i i:1.

rN K 2021 -03- 3 1

1

DNR."p."9a r/*.at.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2021 till Studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. Framför allt vill 
studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska återhämta sig 
efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 2021/7 Bidrag Studieförbunden 2021 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2021 till Studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. 
Framför allt vill studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska 
återhämta sig efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 2021/7 Bidrag Studieförbunden 2021 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-03-01 Dnr: 2021/353 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 107 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Bidrag Studieförbunden 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2021 till Studieförbunden utan 
istället återanvända 2019 års statistik 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. 
Framför allt vill studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska 
återhämta sig efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 2021/7 Bidrag Studieförbunden 2021 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-03-01 Dnr: 2021/353 

 

 
Kulturnämnden 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:00 – 17:20 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Laila Johansson Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 
 

 
Sara Helgefalk (M) 

 ersätter 
Ulla Olofsson (M) 

 

    

Närvarande  
Ersättare 

Thomas Johansson (S) 
Anna Atmander (MP) 
Ulrika Berggren (SD) 
Anette Darlén (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Robert Sandelin (S) 
 
  

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Rosita Wendell, sekreterare 
Marie Nilsson, controller § 3-4 
Susanne Johnsson, bibliotekschef § 5-7 
Simon Berg, kultursamordnare § 8 
Fredrik Gustafsson, musikskolechef § 9 

 

Paragrafer 1 -15  

Utses att justera Laila Johansson (KD) 

Justeringsdatum  2021-02-22 

   
Sekreterare Rosita Wendell  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Lena Sandgren  
   
Justerande Digitalt signerad 

Laila Johansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 2(4) 

 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-02-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-23 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 3(4) 

 

 
§ 7 Bidrag Studieförbunden 2021 2021/353 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av kommunalt 
verksamhetsbidrag år 2021 utan istället återanvända 2019 års statistik 
  
att överlämna kulturnämndens beslut till kommunfullmäktige för fastställelse 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. 
Framför allt vill studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska 
återhämta sig efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 4(4) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-02-10 Dnr: 2021/353 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kulturnämnden   
 
 
Bidrag Studieförbunden 2021 
 
Förslag till beslut 
 
att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av kommunalt 
verksamhetsbidrag kommande år utan istället återanvända 2019 års statistik 
  
att överlämna kulturnämndens beslut till kommunfullmäktige för fastställelse 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. 
Framför allt vill studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska 
återhämta sig efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-02-10 Dnr: 2021/353 

 

 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Susanne Johnsson 
Bibliotekschef
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KARLSHAMNS KOMMUN  PROTOKOLL KF 4  137 
  
Kommunfullmäktige   2009-05-04 
 
 
   

KF § 70  KS § 74 AU § 46       2009.072 
2009-05-04 2009-04-21 2009-03-31 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
  
Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag 
till studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt 
bidragsformer (grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
För att normerna skall vara gällande skall dessa fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturnämndens protokoll 2009-03-05 
Kulturnämndens protokoll 2008-08-21 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut till bidragsregler för de lokala studieförbunden i 
Karlshamns kommun 
 
att upphäva KF § 139, 1994-10-03, Normer för bidrag till studieförbunden. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
    
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut till bidragsregler för de lokala studieförbunden i 
Karlshamns kommun 
 
att upphäva KF § 139, 1994-10-03, Normer för bidrag till studieförbunden. 
_____  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kulturnämndens beslut till bidragsregler för de lokala studieförbunden i 
Karlshamns kommun 
 
att upphäva KF § 139, 1994-10-03, Normer för bidrag till studieförbunden. 
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KARLSHAMNS KOMMUN  PROTOKOLL KF 4  138 
  
Kommunfullmäktige   2009-05-04 
 
 

Delges  kulturnämnden 
  författningssamlingen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-04-20 Dnr: 

2021/448 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  

 
 

Inkomna motioner april 2021 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i 
april. Enligt rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
  

Motion om upphandling av fastighetsmäklare – Magnus 
Gärdebring (M), Elin Petersson (M) och Magnus Sandgren 
(M) 

 
Beslutet skickas till 

 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

943



 
 

 
   

Motion 

angående upphandling av fastighetsmäklare 

Kommunen befinner sig i en allvarlig och strukturell ekonomisk kris. 

Egenfinansieringsgraden av investeringar i koncernen är låg och lånetaket rusar 

närmande i en alarmerande takt. Resultatutvecklingen i kommunen är minst lika 

besvärlig och det genomförs omfattande nedskärningar med personalminskningar 

som den yttersta konsekvensen. Det är uppenbart för den som analyserar 

kommunens situation att det kommer krävas omfattande åtgärder och inga områden 

kommer bli opåverkade. I den palett av åtgärder som står till förfogande finns 

försäljningar av fastigheter, mark och bolag. Kommunen arbetar traditionellt inte med 

att anlita mäklare utan arrangerar egna anbudsförfarande och anvisningar. Vi menar 

att det kan vara ett problem både ur legitimitetssynpunkt och ur resurssynpunkt. 

Det är otroligt viktigt att medborgarnas pengar och tillgångar hanteras på effektivast 

möjliga sätt och kommunen ska alltid ta ut marknadsmässiga priser vid sina 

försäljningar. Detta kan gå hand i hand med villkor och kravställan för att säkerställa 

medborgarnas övriga intressen. Vi ser att volymen av försäljningar kraftigt kommer 

att öka och därför bör kommunen upphandla mäklare som kan hantera framtida 

försäljningar. En sådan upphandling bör bli relativt enkel att genomföra men behöver 

eventuellt delas upp för att täcka hela spektrumet av fastigheter, egendom och bolag. 

 

Med anledning av ovanstående yrka undertecknad: 

Att genomföra en upphandling av mäklartjänst för försäljning av fastigheter, 

egendom och bolag 

 

Magnus Gärdebring (M) 

Elin Petersson (M) 

Magnus Sandgren (M) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-04-16 Dnr: 2018/3824 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Mikaela 
Wallin (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Mikaela Wallin (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Mikaela Wallin (M) har i mail 2021-04-13 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Mikaela Wallin (M) 2021-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2021-04-22 Dnr: 2018/3825 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete och välfärd 
- Ted Olander (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att inte befria Ted Olander (MP) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 § 31 beslutades att med stöd av 4 
kap. 6 § kommunallagen inte befria de ledamöter och ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd som begärt att få lämna sina uppdrag. En av de personer som nekades 
avgång från sitt uppdrag var Ted Olander (MP). 2021-03-26 inkom Ted med en ny 
begäran om att bli entledigad från uppdraget. Bedömningen är att samma 
förutsättningar som vid kommunfullmäktiges beslut 2021-03-22 föreligger och att Ted 
därför bör kvarstå i uppdraget. Om de personer som begärt att få avgå från sina 
uppdrag blir entledigade är nämnden inte längre beslutsför. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att nämnden för arbete och välfärd ska 
upphöra från och med 2021-06-01. När nämnden upphör återkallas samtliga 
förtroendeuppdrag kopplat till densamma.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 
Avsägelse daterad 2021-03-26 
Protokollsutdrag KF § 31/2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Ted Olander 
 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-22 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:30. Ajournering klockan 18:40-18:55. 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
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) 
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) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
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) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Jonas Lingvärn Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson  (S) Kenneth Hake (S) 
Kerstin Gustafson (S) Vakant (S) 
Per-Ivar Johansson (C) Ola Persson (C) 
Margaretha Lennarthsson (SD) Vakant (SD) 
Veronika Hertelendy (V) Lena Johansson (V) 
    

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S), Göran Svensson (S), Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet 
Rosengren (S), Sofie Ekenberg (C), Britt Kilsäter (M), Stefan Nilsson (M), 
Andreas Green (M), Iman Omairat (L), Stefan Sörensson (L), Laila Johansson 
(KD) fr.o.m. § 3, Lennart Ung (KD) och Håkan Abramsson (SD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 28-52  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) 

Justeringsdatum  2021-03-24 

   
Sekreterare Anna Persson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digital signatur 

Mats Dahlbom 
Digital signatur 
Tommy Larsson 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-03-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-24 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 31 Avsägelser från uppdrag som ledamöter och ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd 2018/3825 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inte befria Ulla Sandgren (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd,  
 
att inte befria Sirkka Kahilainen (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Britt Karlsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Anki Boklund (C) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och 
välfärd, 
 
att inte befria Bengt Källström (S) från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Ted Olander (MP) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd, 
 
att inte befria Marie Bengtsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd, samt 
 
att inte befria Linda Winnetoft (S) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Ulla Sandgren (S), Sirkka Kahilainen (S), Britt Karlsson (SD), Anki Boklund (C), Bengt 
Källström (S), Ted Olander (MP), Marie Bengtsson (S) och Linda Winnetoft (S) har 
önskat att bli befriade från sina uppdrag som förtroendevalda i nämnden för arbete och 
välfärd.  
 
Kommunfullmäktige ska enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) befria en 
förtroendevald från sitt uppdrag när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns 
särskilda skäl mot det. Ett skäl skulle kunna vara att någon under en tid måste kvarstå 
vid sitt uppdrag för att t.ex. en nämnd ska kunna vara beslutsför (Tom Madell och Olle 
Lundin, Kommunallagen – en kommentar, JUNO version 3, lagkommentaren till 4 kap. 6 
§ kommunallagen).  
 
Om samtliga förtroendevalda ovan befrias från sina uppdrag kommer inte nämnden för 
arbete och välfärd att vara beslutsför.  
 
Kommunstyrelsen har den 9 mars 2021 § 72 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om en förändrad nämndorganisation som innebär en sammanslagning av 
nuvarande nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden på så sätt att 
nämnden för arbete och välfärd upphör och dess ansvarsområde flyttas över till 
omsorgsnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget innebär det 
att samtliga förtroendevaldas uppdrag i nämnden för arbete och välfärd upphör i samma 
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stund som nämnden för arbete och välfärd upphör.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22 § 30 att återremittera ärendet om förändrad 
nämndsorganisation för nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden för 
framtagande av en konsekvensbeskrivning av förändringen. Fullmäktige gör därför 
bedömningen att begärda avsägelser inte ska beviljas för att säkerställa att nämndens 
uppgifter kan utföras till dess att nya ledamöter har valts eller en ny nämndorganisation 
har beslutats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Avsägelse från uppdrag i AV-nämnden - Sirkka Kahilainen (S) 
Avsägelse från uppdrag i AV-nämnden - Ulla Sandgren (S) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Britt Karlsson (SD) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Linda Winnetoft (S) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Marie Bengtsson (S) 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i AV-nämnden - Ted Olander (MP) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Ankie Boklund (C) 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV-nämnden - Bengt Källström (S) 

 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Samtliga förtroendevalda som önskar avgå 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Fyllnadsval av ledamot och första vice ordförande i Karlshamnsfastigheter 
AB – Maria Hjelm Nilsson (C) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Ola Perssons (C) anmälan om avgång från uppdraget som ledamot och första vice 
ordförande i Karlshamnsfastigheter AB till protokollet. 
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (C) till ny ledamot och första vice ordförande i 
Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Sammanfattning 
 
Ola Persson (C) har i mail 2021-04-09 avsagt sig uppdraget som ledamot och första 
vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Ola Persson (C) 2021-04-09 
 
Beslutet skickas till 
Karlshamnsfastigheter AB 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i Karlshamn 
Energi AB – Lars Beckman (M)   
 
Förslag till beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2021-04-21 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2021-04-21 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
Karlshamn Energi AB 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i Karlshamn 
energi vatten AB - Lars Beckman (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn energi vatten AB till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2021-04-21 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn energi vatten AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2021-04-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
Karlshamn energi vatten AB 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i Karlshamn 
elförsäljning AB - Lars Beckman (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att ta Lars Beckmans (M) anmälan om avgång från uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn elförsäljning AB till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Lars Beckman (M) har i mail 2021-04-21 avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Karlshamn elförsäljning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från Lars Beckman (M) 2021-04-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
Karlshamn elförsäljning AB 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2021-05-03  
 
 
Handlingar för kännedom april 2021 
 
Förslag till beslut 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 2021-02-04—03-11: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
 
2021/861 12/21 2021-03-16 Beslut kommunfullmäktige 2010304 § 37 för 
   Samverkansnämnden i Blekinge 
 
2021/1018 13/21, 2021-03-26 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda –  
 14/21  reglemente 
 
2021/993 16/21 2021-03-24 Granskningar av investeringsprocessen för 
   Piren V (Östra piren) 
 
2021/93 17/21 2021-04-14 Granskningar av investeringsprocessen för 
   Piren V, steg 3 (Östra piren) 
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