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Karlshamns KALLELSE Sida 1(2) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-05-23  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Simon Håkansson (V) 
4.  Beslut om aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 

bokslut 2021 
5.  Beslut om nedskrivningar i årsbokslutet 
6.  Beslut om avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
7.  Kommunens årsredovisning 2021 
8.  Allmänhetens frågestund 2022 
9.  Revisionsberättelse för år 2021 
10.  Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021 
11.  Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden för år 2021 
12.  Ansvarsfrihet för kulturnämnden för år 2021 
13.  Ansvarsfrihet för teknik - och fritidsnämnden för år 2021 
14.  Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2021 
15.  Ansvarsfrihet för valnämnden för år 2021 
16.  Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för år 2021 
17.  Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för år 2021 
18.  Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd för år 2021 
19.  Ansvarsfrihet för krisledningsnämnden för år 2021 
20.  Ansvarsfrihet för direktionen Samordningsförbundet i Blekinge län år 2021 
21.  Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst år 2021 
22.  Ansvarsfrihet för direktionen vid Kommunsamverkan Cura 

individutveckling år 2021 
23.  Ansvarsfrihet för direktionen vid Räddningstjänsten Västra Blekinge år 

2021 
24.  Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning av Östra Piren 
25.  Behov av investeringar 2022 
26.  Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten 

Hällaryd 1:139 
27.  Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
28.  Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 
29.  Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli 

för kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
30.  Budget för överförmyndarverksamheten år 2023 
31.  Bidrag till studieförbunden 2022 
32.  Visit Blekinge AB - finansiering och ägardirektiv 2022-2023 
33.  Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
34.  Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
35.  Policy för hållbar personalpolitik 
36.  Tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
37.  Samhällsinformerande verksamhet i samband med val 
38.  Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck - Elin Petersson (M) 
39.  Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom 

äldreomsorgen - Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
40.  Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 

kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) Görgen Lennarthsson (SD) 
41.  Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T 
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Karlshamns KALLELSE Sida 2(2) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2022-05-23  
 

Nurhadi (SD) 
42.  Motion om språkkrav inom äldreomsorgen - Emanuel Norén (L) m.fl 
43.  Inkomna motioner maj 2022 
44.  Handlingar för kännedom maj 2022 
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-27 Dnr: 2018/3268 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Simon Håkansson (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge utser från och med den 25 april 2022 till och med den 14 
oktober 2022 Simon Håkansson (V) till ersättare i kommunfullmäktige efter Helena 
Olofsson (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens beslut 2022-04-25. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Lönehandläggare, Stefan Mandelberg  
Matrikeln  
Hemsidan  
IT-enheten 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Sammanfattning 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att  
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till  
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB  
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga  
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov  
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren.  
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på  
108,5 mnkr för Emigranten.   
  
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i  
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6  
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av  
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna,  
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017  
(förgävesprojektering).   
  
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till  
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad  
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för  
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt  
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
  
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta  
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till  
Karlshamnsfastigheter AB:   
  
•  öka belåningen i det egna bolaget,   
•  göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen,  
•  tillskjuta ett aktieägartillskott från kommunfullmäktige.   
  
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt  
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen.  
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte  
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att  
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget  
Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med liggande förslag.   
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Magnus Gärdebring 
med fleras yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
VD Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Controller Susanne Andersen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-04-08 Dnr: 2021/358 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Beslut om aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 
bokslut 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Sammanfattning 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att  
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till  
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB  
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga  
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
 
Bakgrund  
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov  
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren.  
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på  
108,5 mnkr för Emigranten.   
  
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i  
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6  
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av  
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna,  
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017  
(förgävesprojektering).   
  
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till  
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad  
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för  
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt  
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
  
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta  
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till  
Karlshamnsfastigheter AB:   
  
•  öka belåningen i det egna bolaget,   
•  göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen,  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-04-08 Dnr: 2021/358 

 

•  tillskjutas ett aktieägartillskott från Kommunfullmäktige.   
  
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt  
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen.  
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte  
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att  
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer  
ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget  
Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i 
Karlshamn AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 
2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
VD Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Controller Susanne Andersen  
  
  
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 1(5) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 2(5) 

 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 3(5) 

 

§ 51 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 
bokslut 2021 2022/558 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen om nedskrivningar som påverkar bokslut 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för att det egna kapitalet 
inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. Med 
hänsyn till detta föreslås ägaren, som är kommunfullmäktige, att göra en 
värdeöverföring som uppgår till mellanskillnaden mellan det nedskrivningsbehov och de 
övervärden som finns på 20,5 mnkr.   
 
Värdeöverföringen behöver ske i två steg där Stadsvapnet i Karlshamn AB i första hand 
är tillfällig mottagare, som förväntas besluta att göra motsvarande värdeöverföring till 
Karlshamnsfastigheter AB för att hantera förlusttäckningen i dotterbolaget.  
Värdeöverföring till följd av förlusttäckning påverkar kommunens resultat negativt för 
2021. 
 
Bakgrund 
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott med hänsyn till 
förlusttäckning. Bolagets resultat kommer att påverkas av ett större nedskrivningsbehov 
gällande nybyggnationen av Emigranten etapp 5. Enligt den vägledning som 
bokföringsnämnden lämnar i K3 ska ett företag per varje balansdag bedöma om det 
finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns 
det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 
 
Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits indikation på 
nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på 
Piren. Värderingen visar att det finns ett nedskrivningsbehov av Emigranten etapp 5 
som är omfattande. Vidare visar också värderingen att de befintliga fastigheter, som 
idag är fullt uthyrda, har ett betydande övervärde. Se nedan tabell.  
 

 
Inledningsvis har dialog förts med yrkesrevisionen för att göra bedömningen om 
samtliga fastigheter på Piren kan ses som en kassagenererandeverksamhet, vilket hade 
medfört att fastigheterna då hade kunnat värderas gemensamt. Bedömningen från de 
auktoriserade revisorerna är att det saknas tillräckliga beroende mellan fastigheterna 
och att intäkterna kan mätas för de enskilda fastigheterna, därmed är de inte att betrakta 
som en kassagenererande enhet (verksamhet).  
Fastigheterna bedöms alltså som enskilda objekt. Nedskrivningsbehovet av Emigranten 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 4(5) 

 

etapp 5 kommer därför att belasta Karlshamnsfastigheter AB i resultaträkningen med 
hela nedskrivningsbehovet. Bolagets resultat blir negativt och det egna kapitalet blir 
därmed negativt, men kan balanseras upp av en uppskrivningsfond med hänsyn till de 
övervärden som finns i tidigare fastigheter (Badhuset, Frisholmen, Söderport).   
 
Dessa tidigare fastigheter har alltså ett övervärde till följd av ökat marknadsvärden men 
också med anledning av att det har gjorts nedskrivningar även på dessa fastigheter. 
(Nedskrivningbehovet har sannolikt grundat sig på bedömt återvinningsvärde, där 
framtida kassaflöden prognostiseras baserat på uthyrningsgrad och avkastningskrav för 
en given period). De här nedskrivningarna på tidigare fastigheter kan nu återföras och 
kan därmed balansera mot nedskrivningarna i resultatet för Karlshamnsfastigheter.   
 
Den del av övervärdet som finns i de befintliga fastigheterna som inte avser tidigare 
utförda nedskrivningar kommer att hanteras som en uppskrivningsfond i bolaget och blir 
därmed en positiv transaktion till det egna kapitalet (bundet kapital). Ökningen av 
uppskrivningsfonden balanserar då ut det negativa resultat som uppstår pga. 
nedskrivningen i resultaträkningen, inom det egna kapitalet.  
 
I det nedskrivningsbehov som konstaterats för Emigranten etapp 5 finns en del som 
avser förgävesprojektering. Kostnader som inte kan belasta investeringen, med hänsyn 
till att det har skett större förändringar i utförandet av byggnationen. Förändringar som 
initierades av kommunfullmäktige 2014-04-07 och beslutades vid kommunfullmäktige 
2016-06-13. Förändringarna innebar att hela etapp 5 skulle byggas och inte som tidigare 
etapp 5a. Därtill inkluderades en konsertlokal i bygget som också påverkade 
bygghandlingar m.m.   
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för att det egna kapitalet 
inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
Stadsvapnet har begränsade möjligheter att tillskjuta finansiella medel och föreslår 
därför att ägaren, som är kommunfullmäktige, gör en värdeöverföring som uppgår till 
mellanskillnaden mellan det nedskrivningsbehov och de övervärden som finns på 20,5 
mnkr. (Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat kapitaltäckningsgaranti till 
Karlshamnsfastigheter AB.) 
 
Värdeöverföringen behöver ske i två steg där Stadsvapnet i Karlshamn AB i första hand 
är tillfällig mottagare, som förväntas besluta att göra motsvarande värdeöverföring till 
Karlshamnsfastigheter AB för att hantera förlusttäckningen i dotterbolaget. 
Värdeöverföring till följd av förlusttäckning påverkar kommunens resultat negativt för 
2021.  
 
Vidare bör det belysas att den uppskattade slutkostnaden bedömts till 500 mnkr och att 
uppskattningen är högst osäker i dagsläget. Värdet på fastigheten utgår ifrån att 
fastigheten slutförs enligt plan. Om fastigheten inte slutförs enligt plan kommer 
värderingen att påverkas negativt, dvs. ytterligare nedskrivningsbehov uppstår. En 
bedömning av slutkostnaden har forcerats fram till följd av det konstaterade 
nedskrivningsbehovet. Samtliga delar är gjorda i samråd med yrkesrevisorerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 2(4) 

 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

Sida 3(4) 

 

§ 55 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om avsättning som påverkar bokslut 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Översiktsplanen fastställer 
att marken kan användas för park- och idrottsändamål, vilket efterfrågas i området, men 
också för en eventuell solcellspark. 
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
(ej beslutad) på Hunnemaradeponin har det framkommit att det med stor sannolikhet 
kommer att ställas krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett 
hur marken kommer att nyttjas. 
  
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme enligt 
den utredning som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2021-03-16. Med hänsyn till det ska avsättningar ske vilket bedöms motsvara 27,0 mnkr 
under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära skyddsobjektet i området är 
Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra åtgärder bli aktuella, som inte är 
kända i nuläget, för att begränsa spridning av föroreningar till yt- och grundvatten i 
området, vilka tillkommer utöver sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter 
uppstår som kräver tillkommande åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.  
 
Den ekonomiska påverkan på resultatet för 2021 kommer inte att leda till att 
kommunens resultat blir negativt.  
 
Bakgrund och överväganden 
 
Enligt LKBR 6 kap 8 § och RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en 
avsättning redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller 
flera inträffade händelser som medför att det sannolikt blir ett utflöde av resurser för att 
reglera förbindelsen samt att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.  
 
Rekommendationen anger att det ska finnas legala förpliktelser, Miljöbalken 1998:808 
kräver att kommunen återställer deponin genom sluttäckning när deponin inte längre 
kan eller får användas för deponeringsändamål.  
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
på Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att 
ställas krav på sluttäckning av deponin. Sluttäckning planeras att påbörjas år 2023 
alternativt 2024. 
 
Vidare ska en avsättning göras enligt RKR med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Att sluttäcka deponin beräknas kosta 27,0 mnkr. Beloppet för sluttäckning 
baserar sig på den åtgärdsutredning som gjordes och presenterades 2021-03-16. Ny 
bedömning kommer att ske årligen fram tills saneringen och sluttäckningen är 
genomförd.   
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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Aktieägartillskott till följd av 
nedskrivning i KAFAB
2022-03-15

20



Bakgrund

• Extern värdering visar att det finns övervärden i befintliga byggnader 
på Piren och ett nedskrivningsbehov i Emigranten 1

• Tidigare har det gjorts nedskrivningar (2012) på befintliga fastigheter 
på Piren som kan återföras 

• Följden blir att avskrivningarna kommer att öka from 2023 för befintliga 
fastigheter på Piren.

• Avskrivningstiderna behöver en genomlysning med hänsyn till att livslängden 
på olika komponenter i fastigheterna sannolikt är längre.

• Nedskrivningen av Emigranten medför att framtida avskrivningar blir lägre på 
denna fastigheten, dvs. kan balanserar för ökade avskrivningar på befintliga 
fastigheter.  

21



Bakgrund

• Nedskrivningen av Emigranten 1 utgår från en forcerad uppskattad 
totalkostnad tillsammans med ett prognostiserat framtida kassaflöde 
för fastigheten. 

• Avtalen med underleverantörerna är fortfarande inte klara. 

• Nedskrivningen av Emigranten 1 består av två delar:
• Förgävesprojektering (beslut 2016 att bygga hela etapp 5, dvs. frångå planen 

om att bygga etapp 5a, 5b och 6. 
• Nedskrivning av bokfört värde på fastigheten.
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Redovisningen KAFAB – Emigranten 1

• Resultatet påverkas av nedskrivningen 
• Nedskrivningar (värde fastighet) - 108,5 mnkr

• Balansräkningen påverkas av nedskrivningen
• Eget kapital dvs. tidigare resultat (förgävesprojektering) - 20,5 mnkr**
• Årets resultat reduceras enligt ovan - 108,5 mnkr 

*Bokförd som en fordran på Stadsvapnet 
** Exklusive uppskjuten skatt 23



Redovisningen KAFAB – Befintliga fastigheter

• Resultatet påverkas av uppskrivningen 
• Återföring av nedskrivning (2012) + 16,6 mnkr

• Balansräkningen påverkas av
• Eget kapital dvs. uppskrivningsfond + 91,9 mnkr
• Årets resultat ökar enligt ovan + 16,6 mnkr
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Redovisningen i Stadsvapnet (koncernen)

• Resultatet påverkas av 
• Nedskrivningen konsolideras -108,5 mnkr
• Återföring av tidigare nedskrivning (2012) + 16,6 mnkr 

• Balansräkningen påverkas av
• Uppskrivning av befintliga fastigheter (EK) + 91,9 mnkr
• Årets resultat reduceras enligt ovan - 91, 9 mnkr
• Förgävesprojektering ** - 20,5 mnkr
• Aktieägartillskott från kommunen* + 20,5 mnkr

*Bokförd som en fordran på Kommunen
** Exklusive uppskjuten skatt

91, 9 mnkr
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Redovisningen kommunen

• Resultatet påverkas av:
• Finansiell kostnad för aktieägartillskott SV - 20,5 mnkr

• Balansräkningen påverkas av:
• Kortfristig skuld till SV* + 20,5 mnkr
• Årets resultat reduceras med (EK) - 20,5 mnkr

*Bokförd som en skuld till Stadsvapnet 
26



Beslut

• Stadsvapnet har i februari 2021 lämnat kapitaltäckningsgaranti till 
KAFAB, vilket innebär att bolagets aktieägarkapital ska återställas 
genom aktieägartillskott eller koncernbidrag vid årets slut. 

• Stadsvapnet har vid styrelsemöte 2022-03-14 beslutat att lämna 
aktieägartillskott till KAFAB.
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Varför behöver Stadsvapnet aktieägartillskott?

• Likviditeten är ansträngd och checkräkningskrediten är utnyttjad till 
44,3 mnkr. I Stadsvapnet behövs en översyn för att minska 
skuldsättningen.* 

• Alternativ till att inte lämna aktieägartillskott är
• att öka belåningen i Stadsvapnet*. Stadsvapnet saknar extern verksamhet.
• att göra värdeöveringar från övriga bolag ** 

*Ny skattelagstiftning (2019) innebär kraftigt begränsade avdragsrätt för räntekostnader i Stadsvapnet. 
Inte förmånligt att utöka belåningen. 
** Saknas utdelningsbara medel för samtliga bolag utom hamnen. Nyttjande av obeskattade reserver i 
bolagen kräver beskattning och ett nytt fastställt bokslut, innan värdeöverföring kan göras. 
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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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§ 12 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 2021/505 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att lämna kapitaltäckningsgaranti för år 2021 avseende Karlshamnsfastigheter AB.  
 
Sammanfattning 
 
Genom att lämna en kapitaltäckningsgaranti förbinder sig moderbolaget till att svara för 
att det egna kapitalet i Karlshamnsfastigheter AB vid varje tillfälle från och med den 1 
januari 2021 till och med den 31 december 2021 uppgår till det registrerade 
aktiekapitalet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05 
Förslag till Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
VD Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-03-14 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Nilen, Östra piren, klockan 13:30 – 16:00 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Ulf Ohlsson 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 §§ 9 - 11 

 

Paragrafer §§ 9 - 21  

Utses att justera Ulf Ohlsson 

Justeringsdatum  2022-03-15 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur 
            Ulf Ohlsson 
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§ 15 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
2022/746 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att fastställa värdeöverföringarna till Karlshamnsfastigheter AB till 4 180 tkr i 
koncernbidrag och 20 500 tkr i aktieägartillskott. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattades om värdeöverföringar inom koncernen 2021 på styrelsemöte 2022-02-
15. Efter detta beslut har det tillkommit förändringar avseende behov av 
värdeöverföringar till Karlshamnsfastigheter AB. Totalt för år 2021 blir värdeöverföringen 
i form av koncernbidrag 4 180 tkr (oförändrat sedan beslutet 2022-02-15) samt 
aktieägartillskottet på 20 500 tkr (ändras från 400 tkr i föregående beslut). 
 
Enligt den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3 innebär att ett företag per 
varje balansdag ska bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits 
indikation på nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga 
fastigheter på Piren. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på 108,5 
mnkr för Emigranten. Resterande fastigheter på Piren har dock ett ”övervärde” i 
värderingarna vilket medfört att gamla nedskrivningar från 2012 har kunnat återföras 
med 16,6 mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte 
resterande del av nedskrivningen.  
 
Bolaget har förutom detta även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr, i 
samråd med revisorerna, som är hänförbar till 2017 (förgävesprojektering). Tillskott 
lämnas till Karlshamnsfastigheter AB i form av aktieägartillskott från Stadsvapnet i 
Karlshamn AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. Stadsvapnet i Karlshamn AB har 
föreslagits att i sin tur erhålla ett aktieägartillskott från Karlshamns kommun på 20,5 
mnkr som då skickas vidare direkt till Karlshamnsfastigheter AB.   
 
Eftersom aktieägartillskottet används för att täcka upp för nedskrivning/rättelse av fel på 
projekt i Karlshamnsfastigheter AB (förlusttäckning) skrivs tillskottet ned direkt i 
moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s resultaträkning. Aktieägartillskottet från 
Karlshamns kommun bokförs direkt in det egna kapitalet i Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
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Rapport

Fastighetsreglering och 
värdering
Östra Piren, Karlshamn
Karlshamns Fastigheter AB
!"!!#"$#!$
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Bakgrund, syfte, målsättning och metod
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D'+"-*1'$.,"%.$E8%0+."B.&'(2%*"$.#%1'$.(20"*EC*"'F.+"-0*1$".5"+01$,202%F.67$$%4002%.8@,.&CC5?%(".67$$'"(2%.-2( 4$"'(2.8@,.
%4001$,202%.8@,."'0"*.&0,7%6"%".#B-F."'0"*.,7%2+#8'0%"#0.8@,.2B2'0&2**".B"#"'+2%F +"-0.&02708% -2(.07C."B.-"%#.2'*1$0.(20"*EC*"'.
8@,.'&B"%"'(2.+#?0+2*"B0"*.+"-0.C9$92'(2.C%8E2#0<.J1$10"*".-?02'.,"%.$2'8-5?%0+.-2(.C2%+8'2%.#%1'$.-"%#.8@,.+#?0+2*.1'8-.
)"%*+,"-'+.#8--&'<.K1(.2'."B+07@#'1'$.2**2%.+"--"'+*"$'1'$."B.5"+01$,202%.62,?B2%.(20.#*"%$?%"+.B1*#".%4001$,202%.+8-.
62,?B2%.4'(%"+.2**2%.'761*("+.5?%."00.(2.5"+01$,202%.+8-.51''+.1.8-%9(20.+#".5&'$2%".+8-.01**+"--"'+<.I?E*1$,202'."00.61*(".2'.
5"+01$,20.1.2'*1$,20.-2(.(20"*EC*"'.62,?B2%.&'(2%+?#"+<./?%&0+400'1'$"%.#%1'$.%2$*2%1'$."B.5"+01$,202%.,"%.+04-0+."B.-2(.
*"'0-40"%2<.LB9.+@2'"%12%.,"%.62(?-0+.-2(.67$$'"(.C9.=-1$%"'02'.54%(1$+04**(M (2*+.-2(.'&B"%"'(2.5"+01$,20+61*('1'$F.(2*+.
2502%.$2'8-5?%(.5"+01$,20+%2$*2%1'$<

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-;
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! N4**"'(2.(20"*EC*"'F.J20"*EC*"'.5?%.:+0%".C1%2'.O )"%*+,"-'+.@2'0%"*".,"-'8-%9(2F.
8-5"00"'(2.(2*."B.5"+01$,202'.)"%*+,"-'.PQ>.-.5*

! D'$92'(2.5"+01$,202%.62+#%1B'".8@,.-2(.$4**"'(2.%4001$,202%
! D'$92'(2.5"+01$,202%.-2(.+"-0*1$".708%.8@,."'B4'('1'$
! RCC$1502%.8-.,7%2+$4+02%F.+"--"'+04**0.#8'0%"#0++0%&#0&%.-2(.'"-'F.70" 8@,.*?C01(<
! =B2'0&2**".B"#"'+2%
! J%150.8@,.&'(2%,9**+#8+0'"(2%.1'#* #8--2%+12**.5?%B"*0'1'$
! H2'"+02.5%"-0"$'".B4%(2&0*90"'(2
! H0"01+01#.&%.K4%(2%1'$+("0"
! H2'"+02.#"*#7*.5?%.'767$$'"018'
! H#1++2%.C9.&02-1*E?2%
! H"--"'+04**'1'$.5"#0".5%9'.5?%+0&(12.:+0%".;1%2' #%1'$.*4$2.1'#* -1#%8*4$2

!"#$%&'%$()*+++,--,+.Underlag 

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-<
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=
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Tillvägagångsätt 
! )"%0*"$0.+"-0*1$".5"+01$,202%F.67$$%4002%F.2B +2%B10&0F.

C*"0+-"%#F.C"%#.20@
! H4#2%+04**0."00.(20.1'02.5?%2*1$$2%.'9$%".,1'(2%.

$2'02-80.(20"*EC*"'4'(%1'$.B1(.6702."B.,&B&(-"'.
20@

! S"50.(1"*8$.-2(.62%?%(".C"%02%.C9.#8--&'2'
! S"%.(1"*8$.-2(.*"'0-40"%2.#%1'$.,&%.2'.2B2'0&2**.

%2$*2%1'$.#"'.$2'8-5?%"+
! J1"*8$.#%1'$."00.#*"%$?%".-?E*1$$?%"'(2."B.8*1#".

0"T2%1'$"%.4B2'.1'8-.+"--".5"+01$,20<
UL7C#8(.%2$*2%"%.5"+01$,20++#"00V

! J1"*8$.#%1'$.,&%.,&%.200.+#?0+2*"B0"*.6?%.&058%-"+.
-2(.2'.C"%0.+8-.+#?02%.,2*".&02-1*E?'.1'#* 70".5?%.
C"%#.W.08%$<

! L"$10.(2*."B.+"-0*1$".6251'0*1$".#"*#7*2%.+"-0.E4-5?%0.
(2++".-2(.C802'01"*.5%"-90<

!"#$%&'$()*+,((%)-".

!,((./&&

0%-".*122#3.)%-"
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2. Nuläge Östra Piren och fastigheter 

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565->
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?
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Fastigheter
! .#6*"7&*+/,L5++"/)#1

M/8"0:"7:1#7,'
S:""#L5,I
ED)#1B:17,'
./)$24#7,'
@1*4$:&8#",'

! T")#1,2BB6D1/")#
J8*+1/"7#",'

.5++1977
U:8B/44#",'
T70*0#",'

! U/1&4$/8",;V'

! >/10,W,X:1+
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@
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Inriktning
=502%.1'C&0.5%9'.#8--&'2'F.2$'".+*&0+"0+2%.8@,.4B2'.
-2(.,4'+7'.01**.C9$92'(2.C%8E2#0F.0<2T<.!"##$%&$'$(
)*+,,)-%"./+9.4%.(2' '&B"%"'(2 +*&0+"0+."00.(20.5%4-+0.4%.
-"%#2%"0.8-%9(2.+8-.6?%.1'$9.1.2'.2B2'0&2**.%2$*2%1'$<
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$"
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Utveckling av området
X-%9(20.:+0%".;1%2'.,"%.&0B2@#*"0+.1.20"CC2%.+2("'.
(20"*EC*"'2'+.*"$".#%"50.9%.PAAA<.3B.67$$%4002%'".4%.(20.(2'.
52-02.20"CC2'.+8-.&CC5?%+.E&+0.'&.UPAPPV<.Y002%*1$"%2.0B9.
67$$%4002%.51''+F.)8-C"++2'.8@,.R0#1#2'<.)8-C"++2'.'700"+.
1("$.5?%.C"%#2%1'$<.

H"--"'5"00'1'$+B1+.'700E"+.2E.67$$%4002%.8@,.700%2.-1*E?2%.
U#B"%02%+-"%#.+"-0.$"0".C"%#V.,2*0.01**.+1'.5&**".C802'01"*.2'*1$0.
$4**"'(2.(20"*EC*"'<.

!"##$%&'()*+,*-.&'(/0(1*+2*3,*!%&456'1*+2*7,*8(9640:;'$*+2*<,*=;9#(%$1'$*+

!"##(>11)*+,*?0;/%66'$*+2*3,@1A9A'$*+*

+

3

7

<

+

3
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$$
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Pågående projekt yttre miljö
;*"'2'.4%."00.5%9'.+8--"%2'.PAPP.&0B2@#*".H8--"%$"0".+#2CC+6%8'.-2(.5?*E"'(2Q.

! I"0B"$'"%.8@,.68("%.-2(.&02+2%B2%1'$.W.-?02+C*"0+2%<
! )"EC%8-2'"(.-80.:+0%".C1%2'.8@,.B1("%2.*4'$+.B"00'20<

H8--"%$"0"'.#8--2%."00.?#".5*?(2.8@,.+04%#".+0%9#20.-80.:+0%".;1%2'F.+"-0.&0$?%".2'.
2'0%Z.01**.8-%9(20<
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$!
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Pågående projekt yttre miljö
;1%2'C"%#2'

! K1+18'.+8-.,"'02%"%.&02-1*E?'.#%1'$.:+0".C1%2'<
! H04%#2%.+0%9#20.-2(.C1%2'.8@,.#"EC%8-2'"(.%&'0.,2*".8-%9(20<

)8--2'0"%

! K1#01$0."00.59.01**.200.,2*,20+$%2CC.5?%.700%2.-1*E?.?B2%.,2*".:+0%".
;1%2'<

! 300.+#"55".+1$.%9(1$,20.?B2%.+"-0*1$".708%.4%.'9$80.+8-.62(?-+.?#".
B4%(20.5?%.:+0%".;1%2'.69(2.#8%0.8@,.*9'$+1#01$0<

! H"-0*1$".C9$92'(2.C%8E2#0.+04%#2%.:+0%".;1%2'<
! H"#'"+.1.("$+*4$20.5%"-01(".C*"'2%.5?%.S2**2%+0%?-+#" L8%$20<
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!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Fastigheter
/"+01$,202%'".1'8-.8-%9(20.1'#* R0#1#2'.>.8@,.)8-C"++2'.>F.)"%*+,"-'.PQ>.U4$"%2.)"%*+,"-'+.#8--&'V.4%
)3/3![4$("./%1+,8*-2'.>.!"(,&+20.>F.=-1$%"'02'.>F.H?(2%C8%0.>.8@,.S"-'#8'08%20.><

4)5&$(6"& 7()." 8,29:-
8);".$%(5
</.-"= >%9.

?@A=
9<>

!,((./&&=
!8A 9<>

8:>&).")'=
9<>

B%$&&6,.)
9.C9<> D<).>E

F:0=
9.C9<>

G/.-".$%(5+,.H%
>%9. #"+ IJIK

G/.-".$%(5+,.H%
9.C9<> ':9)',&)

!"#$%&$'&()'*+ ,-.-/ 012 34536 732 8 507 +*219 099 :46 +2*199
;&$$)<=*3 ,-.-/ 712 8 +*932 8 707 +*932 099 +942 +9*999
>?@)(A&('*+ ,-.-/ 012 646: 665 +*029 306 +*779 129 +549 19*299
/"@BCD)'*+E ,-.-/ 712 8 3*+62 5*999 1*172 +*050 129 5049 +2*999
.(FDB&G#)$*+E ,-.-/ 712 8 3*151 :*199 3*902 +*399 129 5549 +2*299
H#FI("$')$*+EE ,-.-/ 012 05 5*503 ++*909 0*117 0*029 8 8 8
,&#A"DD)$*+ ,"(GDB"#$D*%&##C$ 3:6 8 9 2*299 1*:77 8 8 8
J'%F%)$*+ ,"(GDB"#$D*%&##C$ 7+9 8 9 3*199 +*32+ 8 8 8
,"(GDB"#$*1K+ ,"(GDB"#$D*%&##C$ LG)('"G)' M35:N M062N 022*+97 8 8 8

N2'2%2**0.4%.(20.B4*(1$0.*9$.'700E"'(2$%"(.1.+"-0*1$".5"+01$,202%.+8-.6* ".,"%.*?+0+.-2(.\+B4**70"\<.N4**"'(2.=-1$%"'02'.4%.(20.
2'("+0.].]^_.#B-.+8-.4%.&0,7%'1'$+6"%"."B.080"*0.`.>`P.#B-<.N2'8-$92'(2.4%."00.(20.4%.+B9%0."00.59.,2*0.#8%%2#0.61*(.
&015%9'.,7%2+"B0"*.8@,.5"#01+#".708%.1.+"-0*1$".5"+01$,02%<.!2$%2CC20.+B4**70".$?%."00."'$1B2'.70".1.,7%2+"B0"*.1'02.
'?(B4'(1$0B1+.+04--2%.-2(.aX3<.
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!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Hamnkontoret 1

S"-'#8'08%20.>.,"%.2'.08-0"%2"*.8-.]^b.#B-<.;9.
5"+01$,202'.51''+.2'.67$$'"(.-2(.b_c.#B-.1.aX3F.
5"+01$,202'+.0"T2%1'$+B4%(2.4%._.]_d.L)e<.D.("$."'B4'(+.
5"+01$,202'.+8-.#8'08%+*8#"*2%.5?%.57%".8*1#".,7%2+$4+02%<.
/"+01$,202'.,"%.07C#8(.^Pc.US7%2+,&+2',20F.*8#"*2%V<.

D'$9%.1.(20"*EC*"'2'.-2'.*1$$2%.&0"'5?%.:+0%".;1%2'<./&**0.
&0,7%0
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!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Ronneby 4
e8''267._.,"%.2'.08-0"%2"*.8-.b^b.#B-F.C9.5"+01$,202'.
*1$$2%.0B9.67$$'"(2%.+8-.4%.1,8C.67$$(".-2(.B"%"'(%".
-2'.4B2'.-2(.67$$'"(2'.C9.$%"''5"+01$,202'<.
!7$$'"(2%'".,"%.2'.080"*.aX3.C9.>.A_c.#B-<.D("$.
"'B4'(+.5"+01$,202'+.*8#"*2%.01**.#8'08%.8@,.&061*('1'$<.
L7C#8(.5?%.5"+01$,202'.4%.bPc.UHC2@1"*2',20F.+#8*67$$'"(V

D'$9%.1.(20"*EC*"'2'.-2'.*1$$2%.&0"'5?%.:+0%".;1%2'<
/&**0.&0,7%0
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!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Söderport 1

H?(2%C8%0.>.,"%.2'.08-0"%2"*.8-._^d.#B-F.C9.
5"+01$,202'.51''+.2'.67$$'"(.-2(.2'.aX3.C9.dd].#B-.
8@,.2'.67$$%400.C9.>.^cA.#B-.!L3<./"+01$,202'+.
0"T2%1'$+B4%(2.4%.d.d`A.L)e<.D("$."'B4'(+.5"+01$,202'.
01**.#8'08%.8@,.,"%.07C#8(.^Pc.US7%2+,&+2',20F.*8#"*2%V<

J2''".67$$'"(.&0$?%.2'0%Z'.01**.8-%9(20<.J2'.67$$'"(.
+8-.4%.-2+0.702552#01B &0"'.+08%".$2-2'+"--".708%<.
/&**0.&0,7%0
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$>
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Badhuset 1

!"(,&+20.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.P.Pbc.#B-.8@,.2'.
aX3.C9._.>dc.#B-<.J20.51''+.2'.67$$%400.C9.
].AAA.#B-.!L3<.D("$."'B4'(+.5"+01$,202'.+8-.#8'08%.
8@,.&061*('1'$+.*8#"*2%<./"+01$,202'+.07C#8(.4%.bPc.
UHC2@1"*2',20F.+#8*67$$'"(V.

!7$$%4002'.'700E"+.01**.@".cAf.8@,.51''+.4B2'.1.(2''".
67$$'"(.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%<.N2'2%2**0.*9$.
5*2T161*1020<.3'$%4'+"'(2.08%$70".2'*1$0.(20"*EC*"'.
'700E"+.2E.1.("$+*4$20<./&**0.&0,7%0
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$?
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Frisholmen 1

/%1+,8*-2'.>,"%.2'.08-0"%2"*.C9._.A^c.#B-.8@,.
2'.aX3.C9._.P]P.#B-.<.J20.51''+.2'.67$$%400.C9.`.
PAA.#B-.!L3<.D("$."'B4'(+.5"+01$,202'.+8-.
#8'08%.8@,.&061*('1'$+.*8#"*2%<./"+01$,202'+.07C#8(.
4%.bPc.UHC2@1"*2',20F.+#8*67$$'"(V

!7$$%4002'.'700E"+.01**.@"._A.f.8@,.51''+.4B2'.1.
(2''".67$$'"(.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%<
N2'2%2**0.*9$.5*2T161*1020.-2'.5&**0.&0,7%0<
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$@
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Emigranten 1

=-1$%"'02'.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.^.PPb.#B-.8@,.2'.aX3.C9.
].]^_.#B-<.J20.51''+.2'.67$$%400.C9.>>.A^A.#B-.!L3<.D("$.
67$$+.,4%.2'.67$$'"(.(4%.(20.+#".B"%".*8#"*2%.5?%.#8'08%F.
618$%"5F.#8'+2%0+"*.+"-0.$2-2'+"--".708%.U@".P.AAA.#B-V<.
/"+01$,202'.,"%.200.0"T2%1'$+B4%(2.C9.^].AAA.L)e<.
/"+01$,202'+.07C#8(.4%.^Pc.US7%2+,&+2',20F.*8#"*2%V<

!7$$%4002'.'700E"+.'4+0"'.1.+1'.,2*,20.-2'.-2(.+08%.
5?%(2*'1'$.?B2%.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%.1.58%-."B.*E&+$9%("%F.
*850$9'$"%F.-1'$2*708%F.08%'%&-.20@<

K1(.%"CC8%02'+.+#%1B"'(2.4%.2'("+0.>Af.&0,7%0."B.aX3<
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!"
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Kompassen 1

)8-C"++2'.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.P.`bb.#B-<.S4%.
51''+.67$$%400.C9.c.cAA.#B-.!L3./"+01$,202'+.
07C#8(.4%._`d..UD'(&+0%12',20F.?B%1$.-"%#.1'8-.
0408%0F.0"T2%1'$+B4%(2.A.#%V

='*1$0.(20"*EC*"'."B+200.5?%.#&*0&%67$$'"(<.G700E"+.1.
("$+*4$20.+8-.C"%#2%1'$.01**.:+0%".;1%2'<.:+02%+E?.
52+01B"*2'.'700E"%.(2*."B.70"'.@".2'.$9'$.C2%.9%<.
='0%Z.01**.C"%#2%1'$.+#2%.1("$.+8-."'*"$(.B4$.?B2%.
C"%#-"%#.1.?+02%<.X#*"%0.'4%.(2''".01**54**1$".*?+'1'$.
+#".2%+400"+.8@,.C9.B1*#20.+400<.
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!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Utkiken 1

R0#1#2'.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.>._c>.#B-<.S4%.
51''+.2'.67$$%400.C9._.PAA.#B-.!L3.
/"+01$,202'+.07C#8(.4%.b>A..UHC2@1"*2',20F.
08-0-"%#.01**.+C2@1"*67$$'"(.V

H2.+#1++.U+.>PV.5?%.04'#0.&058%-'1'$F.5?%+*"$20.
4%.2E.2'*1$0.$4**"'(2.(20"*EC*"'<.
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!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Karlshamn 2:1

)"%*+,"-'.PQ>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.^cc.>Ab.#B-<.S4%.51''+.2'.
67$$%400.C9.^dc.#B-<.L1**.(2''".5"+01$,20.01**#8--2%.5*2%".
H2%B10&0.+8-.69(2.C9B2%#"%.(2.5"+01$,202%.B1.'4-'0.8B"'.-2'.
4B2'."'(%"<..!L3./"+01$,202'+.07C#8(.4%.6*"'("(<

)8--2'0"%Q
J2''".5"+01$,202'.+0%4@#2%.+1$.?B2%.200.+08%0.8-%9(2.4B2'.
&0"'5?%.:+0%".;1%2'<
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3. Förslag fastigheter och ägande

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-!:
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!;
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Fastighetsreglering
! J20"*EC*"'2'.U4*(%2.+9("'V.4%.5%"-0"$2'.&015%9'."00.-"%#2'.(2*"+.1'.1.#B"%02%.-2(.8*1#".#B"%02%+'"-'<.H75020.-2(.(20"*EC*"'2' 4% +9*2(2+."00.(20.

5%"-$2'0.+#".B"%".&CC(2*"0.C9.#B"%02%.1.+#1*(".5"+01$,202%<.JB+.2E.%2$*2%"0.01**.2'.8@,.+"--".5"+01$,20<.
! /?*E(2'.4%."00.,8+.a"'0-402%120.#8--2%.(20"*EC*"'2'+.+7502."00.B"%"."B$?%"'(2.5?%.8-.(20.01**902%."00.+*9.+"--"'.5"+01$,202%< a"'0-402%120.08*#"%.

4B2'.B1*#2'.5"+01$,20+61*('1'$.+8-.4%.*4-C*1$<.D'$2'.\8'?(1$\.5"+01$,20+%2$*2%1'$.&05?%+.O '7".8-+04'(1$,202%.+#".,".1'0%455"0.+8-.#"'.*1$$".01**.
$%&'(.5?%."00.&05?%".5"+01$,20+%2$*2%1'$<.G7.8-+04'(1$,20.#"'.(8@#.B"%".?B2%2'+#8--2*+2.-2**"'.5"+01$,20+4$"%2."00.5"+01$,20+61*('1'$.+#".$?%"+<.
J8@#.4%.8+4#2%,202'.+08%.8-.(20.#"'."'+2+.01**%4@#*1$.*4-C*1$0."00.$?%"<

! ='#*"+02.+40020."00.C%?B".8-.(20.4%.-?E*1$0.4%."00.+#1@#".1'.2'."'+?#"'.01**.a"'0-402%120.8-.5"+01$,20+61*('1'$.-2(.?B2%2'+#8--2*+2.-2**"'.
62%?%(".5"+01$,20+4$"%2.8-."00.5"+01$,20+%2$*2%1'$.+#".$?%"+<.!2(?-(."%620+1'+"0+.b.01- 5?%."'+?#"'.1'#* &'(2%*"$<

! N2'2%2**0.4%.a"'0-402%120.-2%.C8+101B0.1'+04**(".01**.+"--"'+*"$'1'$.4'."B+07@#'1'$
! D'02@#'1'$"%.2E."#0&2**0.6*"'(.5"+01$,202%'"F."''"%+.,"(2.(2.0"$10+.68%0.B1(.2'.+"--"'+*"$'1'$
! 3*02%'"01B.01**.+"--"'+*"$'1'$."B.5"+01$,202%.4%."00.&CC%400".+#?0+2*"B0"*.-2(.+9.59.C"%02%.+8-.-?E*1$0.U#8--&'2'.8@,.68*"$20V
! Y002%*1$"%2."*02%'"01B.4%."00.&CC%400".2'.$2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$.5?%.+#?0+2*'<.N2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$2'.%2$*2%"%.B"(.+8-.+#".&CC'9+.-2(.

+#?0+2*'F."'(2*"%.C2%.5"+01$,20.8@,.%2$*2%"%.#8+0'"(2%.8@,.(4%.(2'.-2(.+0?%+0."'(2*"%.,"%.-"E8%1020+62+*&0<.N2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$2'.5?*E2%.
-2(.%2+C2#01B2.1'$92'(2.5"+01$,20.B1(.2T2-C2*B1+.5%"-01(".2B2'0&2**."B700%1'$<
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Ägarstruktur förslag
! =502%.1'C&0.5%9'.#8--&'2'F.2$'".+*&0+"0+2%.8@,.

4B2'.-2(.,4'+7'.01**.C9$92'(2.C%8E2#0F.0<2T<.
!"##$%&$'$()*+,,)-%"./+9.4%.(2' '&B"%"'(2
+*&0+"0+2'."00.(20.5%4-+0.4%.-"%#2%"0.8-%9(2.+8-.
6?%.1'$9.1.200.4$"'(2.8@,.%2$*2%1'$<

/?%+*"$ g$"%+0%&#0&%

! L8%$F.$"0".C"%#.#B"%.#8--&'2'

! H07@#"."B.(2*."B.)"%*+,"-'.PQ>.O ?B2%*902*+2.01**.

)3/3!

! )8-C"++2'.O ?B2%*902*+2.01**.)3/3!

! R0#1#2'.O ?B2%*902*+2.)3/3!
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Fastighetsreglering fortsatt process
><!2+*&0.8-.-"'.B1**."'+?#".8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$<.

"<.)8'+&*0.0"%.5%"-.,"'(*1'$"%.5?%."'+?#"'

P<3'+?#"'.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.01**.a"'0-402%120.
"<.=-1$%"'02'.>F.R0#1#2'.>F.H?(2%C8%0.>F./%1+,8*-2'F.)8-C"++2'.>.8@,.(2*."B.)"%*+,"-'.PQ>.%2$*2%"+.01**.!"(,&+20.>.U2**2%.

"''"'.5"+01$,20.2502%.?'+#2-9*V<
6<.=B2'0&2**0.61*(".+2%B10&0.5?%.$9'$0%"51#.$2'8-h%&'0.8-%9(20<.L1**.5?%-9'.5?%.*4-C*1$.#8--&'"*.5"+01$,20<

^<K1(.C8+101B0.62+#2(.5%9'.a"'0-402%120.0"+.?B2%2'+#8--2*+2.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.5%"-.8@,.+#1@#"+.01**.a"'0-402%120<.
"<.)8'+&*0.0"%.5%"-.?B2%2'+#8--2*+2.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.+8-.$4**2%.-2**"'.68*"$20.8@,.)8--&'2'<.

_<G2$"01B0.62+#2(.5%9'.a"'0-402%120<.
"<.N9.B1("%2.-2(."'+?#"'.8-."00.61*(".$2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$<

1<.3'+B"%.5?%.+#?0+2*.8@,.#8+0'"(2%.5?%(2*"+.-2(."'(2*+0"*.1.$2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$<
6<.3*02%'"01B0.0".5%"-.200.+#?0+2*"B0"*.-2**"'.#8--&'2'.8@,.68*"$20<
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Skötselavtal och fortsatt process
! R0$9.5%9'.5?%(2*"%.1."00.%2'8(*".01**.2'."#0?%.+8-.5?%B"*0"%.&02708%'".1.8-%9(20

! I?E*1$0."00.8C01-2%".5?%B"*0'1'$2'.&015%9'.,2*".8-%9(20+.62,8B.8@,.
C802'01"*F.+"-0.2'+#1*(".,7%2+$4+02%.1.%2+C2#01B2.#B"%02%

! N28$%"51+#".5?%(2*"%.51''+."00.,"'02%".8-%9(20.+8-.2'.8@,.+"--".2',20<.a4$20.
&02.C9.2'.C1%.4%.'"0&%*1$0."B$%4'+"0<

! G4+0".+02$Q.0".5%"-.#%"B+C2@151#"018'.1'#* #8+0'"(.C9.5?%B"*0'1'$."#0&2**".708%
! ;"%"**2**0.58%-".C%8E2#0.5?%.5%"-01(".6900%"51#F.08%$708%.8@,.$2'2%2**0.N"0".C"%#<.

/8%-"*1+2%".C%8E2#0.01**.2T2-C2*B1+.+0"(+-1*E?$%&CC2'
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4. Ekonomiska förutsättningar 

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-!?

60



!@
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Ekonomi Östra Piren
D.(20"*EC*"'2'.5?%.:+0%".;1%2'.5%9'.PAAA.+09%."'$1B20.&'(2%.%&6%1#.0*"."#1)*$/2%3&"%/"00 1.4+)'+%1.&+./-+56#)7/"#/#$./
48&+%/1./5+/)$#98::)+*"."#1)*$/+22+*'+%.$7/-:1/:6.)$#/;%/+''/*"##;.$:+*"."#1)*'/,+%),+*'14<.)8'+0"02%"0.4%."00.,1001**+.,"%.
8*1#"."B+02$.$E8%0+.5%9'.(20"*EC*"'F.62(?-'1'$."B.2#8'8-1+#".2552#02%."B.(2++"."B+02$.+"#'"+<.

D'8-.%"-2'.5?%.(20.,4%.&CC(%"$20.,"%.$900+.1$2'8-.+2'"+0.&05?%(".B4%(2%1'$"%."B.6251'0*1$".67$$'"(2%'".8@,.5"+01$,202%.
4$("."B.)3/3!.1.8-%9(20<.='.C%8E2#0B4%(2%1'$.,"%.$E8%0+."B.=-1$%"'02'.>.+"-0.?B2%+1#0*1$0.62+#%1B10.B4%(20."B.?B%1$0.
-"%#.1.8-%9(20<.

H75020.4%."00.59.2'.,2*,20+61*(.?B2%.5"+01$,202%'"+.B4%(2.1.8-%9(20.8@,.B1*#".C802'01"*2%.+8-.#"'.51''"+<

J251'1018'2%.1.5?*E"'(2.+"--"'+04**'1'$"%Q.!7$$'"(+708%.C9.2'.5"+01$,20.4%.&0,7%6"%".2**2%.1@#2.&0,7%6"%"<.D@#2.&0,7%6"%".
708%.#"'.B"%".02#'1#&0%7--2'F.B2%01#"*".5&'#018'2%.--.2**2%.$2-2'+"--".708%<.J2++".1@#2.&0,7%6"%".708%.#"'.-"'.E866".
-2(.8-.(2.$9%."00.59.620"*0.5?%.C9.8*1#".+400<.J2.$2-2'+"--".708%'".*1$$2%.'4%-"+0.01**,"'(+.1.(20."%62020.-2(.0.2T.
20"6*2%1'$."B.-2%.2**2%.-1'(%2.C2%-"'2'0".,7%2+$4+02%.0.2T.#18+#2%F.2B2'070"F.+#7*0'1'$<.8+B<

R02708% O -"%#h5"+01$,20.&0"'.67$$'"(.[ #"'.8@#+9.B"%".&0,7%6"%".2**2%.1@#2.&0,7%6"%"<.
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Bedömt värde helhet och delar
?:A= 9<> B%$&&6,.) 9.C9<> F$."9&)<9)5&%$%( F:0 G/.-".$%( 9.C9<> ?:A

/$0123"# -
4560"67(8)*+*-,+- 9)-:; -)<=< :>;+? *;+@6A@BC =<D -;)+++)
4560"67(8)*+**,+- 9)-:; -)<E; ;>+? <++@6A@BC E+D *-);++)
4560"67(8))*+*;,+- 9)-:; -):+; ;>+? <;+@6A@BC --;D *:);++)

FG0"6'H6# -
4560"67(8)*+*-,+- ::= -)..+ :>;+? *;+@6A@BC -=D *+);++)
4560"67(8)*+**,+- ::= *)+;+ ;>+? <++@6A@BC *:D <9)+++)
4560"67(8 *+*;,+- ::= *);;+ ;>+? <;+@6A@BC <;D 9;)+++)

I6731H%C"( -
4560"67(8)*+*-,+- 9)*=* -)9++ :>;+? *;+@6A@BC ==D -;);++)
4560"67(8)*+**,+- 9)*=* -)9++ ;>+? <++@6A@BC E9D **)+++)
4560"67(8 *+*;,+- 9)*=* -):;+ ;>+? <;+@6A@BC --ED *.)+++)

JC786$(#"( -
4560"67(8)*+**,+- =)=<9 *)<++ ;>+? ;++@6A@BC *-9D K*<);++)
4560"67(8 *+*;,+- =)=<9 <)<;+ ;>+? ;++@6A@BC <;*D K<;);++

I2(.&0$9'$+C&'#0.1.(2'.B4%(2%1'$.+8-.$2'8-5?%0+.&'(2%.
E"'&"%1.PAP>.,"%.5?*E"'(2.62%4#'1'$"%.0"$10+.5%"-<

J20.&05?%(".&0*90"'(20.,"%.$2'8-$92'(2.B4*(1$0.*9$.
B4%(2%1'$.(4%.+'100,7%"'.,"%.&0$900.5%9'.2E."#0&2**".+155%8%F
0.2T.4%.,7%2+1'04#02'.PP<A>.C9.5?%B4'0"(.'1B9.+8-.P_<A>.
5?%.H?(2%C8%0.W./%1+,8*-2'<.)%"B.C9.(1%2#0"B#"+0'1'$.,"%.
+4'#0+.01**.cf.-2(.,4'+7'.01**.B1'+0#%"B.8@,.%4'02'1B9<

=502%.$2'8-$9'$."B.6251'0*1$".,7%2+#8'0%"#0F.(2++.&0$9'$.
8@,.'&B"%"'(2.'1B9F.51''+.(20.+08%0.&0B2@#*1'$+C802'01"*.
5?%.?#"(2.,7%2+'1B92%.1.69(2./%1+,8*-2'.8@,.!"(,&+20<.
S4%.51''+.(20.C802'01"*."00.?#".+'100,7%"'.7002%*1$"%2.
E4-5?%0.-2(.6158$"(.0"62**<

N2'8-$92'(2.,"%.2'.B4*(1$0.,?$.J%150.8@,.R'(2%,9**+.
#8+0'"(.+"00+.5?%.=-1$%"'02'.1.(2.#"*#7*2%.B1.0"$10.(2*."B<.
S4%.62,?B+.(20.&0%2("+.,&%&B1(".(2''".$9%."00.+4'#".
7002%*1$"%2.'4%."(-1'1+0%"018'.8@,.#%1'$#8+0'"(2%.#"'.
5?%(2*"+.C9.5*2%.5"+01$,202%<

L!)5".)&*2H*&:&)'*,&)*M*KMI*9<>
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Bedömt värde helhet och delar
!"#$%&'($ )*+,(+%-&

/$0123"# -
4560"67(8)*+**,+- E+D
4560"67(8)*+*;,+- --;D
FG0"6'H6# -
4560"67(8)*+**,+- *:D
4560"67(8)*+*;,+- <;D
I6731H%C"( -
4560"67(8)*+**,+- E9D
4560"67(8)*+*;,+- --ED
JC786$(#"( -
4560"67(8)*+**,+- *-9D
4560"67(8)*+*;,+- <;*D
L#@7@"( -
4560"67(8)*+**,+- *>*D
MHC'$33"( -
4560"67(8)*+**,+- 9>.D
M$6%31$C( *N- O3#6$)'76"(
4560"67(8)*+**,+- P$ *D

QH#$%# 4560" O3#6$ R76"(
4560"67(8)*+**,+- 9<9D
4560"67(8)*+*;,+- =<+D

JS#"6 8"(HCSG60
S$3#781"#36"8%"67(8
4560"67(8)*+*;,+- =<=D

RCC+#"00"0."#0&2**".-"%#C%1+2%.5?%.)8-C"++2'.>.8@,.
R0#1#2'.>.4%.1.("$+*4$20.@">.cAA#%h#B-<.;802'01"*.$4**"'(2.
-?E*1$.?#'1'$.4%.1'02.62(?-(.&015%9'.01(+C2%18(2'.8B"'.
&0"'."'+2+.>Q><.K4%(20.?B2%.)"%*+,"-'.PQ>.6?%.B"%".
-1'(%2.4'.08-0%400.-2'.+B9%0."00.B4%(2%"<.J4%2-80."'+2+.
B4%(20.5?%.,2*".:+0%".;1%2'.-2(.5&**.%9(1$,20.?B2%.+"-0*1$".
708%.?#".(20.080"*".B4%(20<.K1.,"%.8B"'."'0"$10.2'.?#'1'$.
C9.>f."B.5"+01$,202%'"<
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5. Slutsatser och vägen framåt 
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Slutsatser
! H0"(+(2*2'.:+0%".;1%2'.-2(.&0+C%1((".5"+01$,202%.[ +"-,4**+5"+01$,202%.U&061*('1'$+*8#"*2%V.6*"'("0.-2(.#8'08%.080"*0.@".PA.AAA.#B-.O

1''264%.+08%".&0-"'1'$"%.1."00.4$".8@,.5?%B"*0"<.
! )3/3!.+"#'"%.%9(1$,20.?B2%.+"-0*1$".708%
! H0%"02$1.-2(.,2*,20+$%2CC.5?%.700%2.-1*E?.?B2%.,2*".:+0%".;1%2'.+"#'"+
! /&**0.&0,7%0.1.54%(1$+04**(".67$$'"(2%F.+"#'"+.(8@#.?B2%6*1@#.,&%&B1(".,7%2+$4+02%."'B4'(2%.708%'".01**.5&**8.U!LSV
! a9$".,7%8%.8@,.+08%.5?%(2*'1'$.?B2%.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%
! L1**.-?E*1$,202%'".,?%."00.54%(1$+04**".=-1$%"'02'.>.8@,.+"-01(1$0.0".200.,2*,20+$%2CC.8-.+"-0*1$".5"+01$,202%.1'#* &02708% 1.+7502."00.

5?%B2%#*1$".-9*20.8-.2'."00%"#01B.C*"0+h+0"(+(2*.-2(.01**%4@#*1$0.5*?(2."B.62+?#"%2<
! H0%"02$1."00.&0B2@#*".*8#"*2%.8@,.,7%2+$4+02%.&0$?%.6207("'(2.(2*.5?%."00.'1.5%"-$9'$<.gB2'.700%2.-1*E?.[ +4%+#1*0.,&%.2'0%Z2%.8@,.

-9*C&'#02%.&058%-"+.8@,.+#?0+.O C9B2%#"%.8-%9(20+.5%"-$9'$.+8-.#8--2%+12**.C*"0+.-2(.+4#2%+04**"'(2."00.5*?(2."B.62+?#"%2.
&CC%400,9**+.8@,."00.C*"0+2'.6*1%.01**%4@#*1$0.1'0%2++"'0.8@,."00%"#01B<

! )8--2%+12**.5?%B"*0'1'$.-2(.%2+&%+2%.5?%.-"%#'"(+5?%1'$.&0$?%.4B2'.2'.6207("'(2.(2*.5?%."00.'9.5%"-$9'$.&015%9'.%9("'(2.
5?%&0+400'1'$"%

! 3**".90$4%(2%.+8-.#"'.,E4*C".)3/3!."00.&0B2@#*".,2*".8-%9(20.2'*1$0.8B"'.6?%.$7''"+

65



:;
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Handlingsplan
/"+01$,20+61*('1'$
! 3'+?#"'.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.01**.a"'0-402%120.1.+7502."00.+*9.+"--"'.5"+01$,202%'".=-1$%"'02'.-.5* +"-0.(2*"%."B.)"%*+,"-'.PQ><
! K"*."B.B1*#2'."B.68*"$20+.5"+01$,202%.%2$2%1'$"%'".+#".$9.01**i.!"(,&+20.>F.=-1$%"'02'.>.2**2%./%1+,8*-2'.>

/?%B4%B+C%8@2++
! D'*2(".5?%B4%B+C%8@2++.5?%.(2*"%."B.)"%*+,"-'.PQ>F.R0#1#2'F.+"-0.)8-C"++2'

/"+01$,202% 8@, *8#"*2%
! ;9.#8%0.+1#0.58%0+400"."%6202.-2(."00."'C"++".,7%2+'1B92%.01**."00.-80+B"%".620"*'1'$+B1*E"hB"%".-2%.-"%#'"(+-4++1$
! ;"%"**2**0.-2(."%6202.#%1'$."00.1'B2'02%".6251'0*1$".708%.8@,.&CC%400".2'.*8#"*5?%02@#'1'$
! )%"B+C2@151#"018'.C9.8-%9(20+.5?%B"*0'1'$.U#8--2%+12**.8@,.?B%1$.5?%B"*0'1'$V.8"B+200.4$"'(2."B.+"-0*1$0.1.8-%9(20.2**2%.+#?0+2*"B0"*.-2(.

#8--&'2'
! ;9.*4'$%2.+1#0.1'*2(".C%8E2#0."00.&0%2(".-?E*1$,202%.01**."00.2552#01B1+2%".6251'0*1$".67$$'"(2%

=T02%'" #8'0"#02%
! X-%9(20.+#".&0B2@#*"+.+8-.2'.(2+01'"018'.(4%.5*2%.-4''1+#8%.#8--2%."00.68.8@,.2**2%."%620".8@,.2'*1$0.(20"*EC*"'2'.4%.C"%#2%1'$+70"'.

+0"%#0.62$%4'+"(.1.8-%9(20<.X-%9(20+.-?E*1$,202%.01**.5%"-01(".01**$4'$*1$,20.62,?B2%."'"*7+2%"+.8@,.C*"'2%"+.(E&C"%2<
! /8%0+"00".#8'0"#02%.-2(.#8--&'2'+.%2C%2+2'0"'02%.5?%.200.%2+8'2-"'$.8-."-61018'2%.8@,.B1*#2'."'B4'('1'$.+8-.#"'.08*#"+.1'.1.$4**"'(2.

(20"*EC*"'.5?%.$"0".C"%#<.D.(200".#"'.58%-"*1+2%"+.C%8E2#0.5?%.5%"-01(".6900%"51#F.08%$708%.8@,.$2'2%2**0.5?%.$"0".C"%#F.5?%+*"$+B1+.$2'8-.
+0"(+-1*E?$%&CC2'

! J20.51''+.4B2'."'(%".2T02%'"."#0?%2%.+8-.)3/3!..-2(.5?%(2*.5?%.2'.01(1$.(1"*8$.-2(F.:+02%+E?52+01B"*2'.0.2T<.
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Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

1 (33)

Förvaltn i n gsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen
Karlshamn Energi AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsfastigheter AB och
Kreativum i Blekinge AB. Koncernen bildades 1997 och ägs till 1000Ä av Karlshamns Kommun.
Samtliga bolag har sina säten i Karlshamn.

Sfadsvapnet 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 må|.

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.

Karlshamn EnergiAB
Karlshamn EnergiAB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Karlshamn Energi Elforsäljning
AB samt Karlshamn EnergiVatten AB. Verksamheten i Karlshamn EnergiAB omfattar affärsområdena
elnät, värme & kyla och bredband, medan elproduktion och elhandel bedrivs idotterbolaget Karlshamn
Energi Elforsäljning AB och affärsområdet vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB.
Företagets vision är att vara det självklara valet och affärsidön är att skapa enkla, prisvärda och
kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på
utveckling och service. Antalet anställda uppgick till 102 varav 23 kvinnor vid årets slut.

Karlshamnsbostäder AB
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. Andamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Karlshamnsbostäder AB arbetar utifrån visionen ett
gott liv för alla, vilket syftar till att kunden ska känna sig trygg i mer än det mest basala. Kunden ska
känna sig betydelsefulloch ha energi att ta vara på det som livet kan ge. Företagets affärsidö är att
erbjuda ett brett utbud av hyresrättslägenheter till kunder som vill bo i Karlshamns kommun. Antalet
anställda uppgick till 58 vid årets slut.

Karlshamns Hamn AB
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%). Föremålet for bolagens verksamheter är att bedriva
hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster samt att bedriva
verksamhet inom godshantering av järnvägs- och landtransport samt utfora därtill relaterade tjänster
inom hantering och lagring. Bolagets affärside 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
Antalet anställda uppgick till 99 vid årets slut.

Karlsham nsfastig heter AB
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 forsälja fastigheter eller
tomträtter. Andamålet med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och främja
etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens
utveckling. Karlshamnsfastigheter AB:s vision är att bolaget ska vara den självklara samarbetsparten

$
90



Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

2(33)

för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. Bolagets affärsidö är att
erbjuda anpassningsbara lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Antalet
anställda uppgick till 6 vid årets slut.

Kreativum i Blekinge AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bedriva science center och naturskola inom
Karlshamns kommun. Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar
nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik,
matematik och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Teknik och naturvetenskap
ligger till grund för en mängd olika utbildningar samt yrken och Kreativum är en viktig aktör i regionen
för att skapa ett intresse för de yrken och utbildningar som är av vikt för regionen och dess
arbetsplatsers utveckling. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande
intressenter. Antalet anställda uppgick till 13 vid årets slut.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Moderföretag
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 201A-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet

1 900
-18 324
622761

neg
40

1 879
I 958

605 606
3,6
41

275
-23100

628 834
neg

38

194
-299

630 974
neg

39

181
-36 299
654 957

neg
37

Koncern
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster -54 593 44 895 67 413 60 672 s9 978
Rörelsemarginal % neg 10,7 11,7 12,2 14,7
Balansomslutning 3841107 3380215 3163380 2619431 24264s2
Avkastning på eget kapitalo/o neg 13 22 24,2 30,1
Soliditet 10 10 10 10 8
Definitioner: se not 36

Kommentarer;
Karlshamn Energi AB (koncernen) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 9,7 mnkr (5,9),
Karlshamnsbostäder AB 31,1 mnkr (38,6) och Karlshamns Hamn AB (koncern) 9,6 mnkr (12,7).
Karlshamnsfastigheter AB redovisar en förlust efter finansiella poster på -96,5 mnkr (-3,5) och
Kreativum i Blekinge AB en förlust på -3,3 mnkr (-2,9 mnkr). I moderbolaget redovisas ett resultat efter
finansiella poster på -18,3 mnkr (9,0). Koncernen totalt redovisar ett resultat efter finansiella poster på
-54,6 mnkr (44,9).

Orsaken till koncernens negativa resultatet beror till stor del på nedskrivningar i Karlshamnsfastigheter
AB med 108,5 mkr reducerat med återföring av tidigare nedskrivningar med 16,6 mkr vilket netto
försämrar koncernens resultat med 91,9 mkr. I Karlshamnsfastigheter har uppskrivningar också utförts
med 9'1,9 mkr vilket tillforts bundet eget kapital direkt (uppskrivningsfonden) och redovisas inte över
resultaträkningen.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsäret2021 har fortsatt att präglas av den pandemi som påverkat hela samhället. Påverkan
på koncernbolagen varierar i olika utsträckning. Verksamheter som har begränsats för att minska
smittspridningen i enlighet med myndigheternas rekommendationer är Karlshamns Hamn AB och
Kreativum i Blekinge AB. Karlshamns Hamn har märkt av tapp på terminaltjänster och Kreativum har
endast kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet trll 10 o/o av det normala (se fortsatta kommentarer
nedan avseende Kreativum). Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Energi har anpassat och
planerat sina verksamheter med hänsyn till rådande förutsättningar.

Karlshamn EnergiAB
Tillgängligheten i elnätet har varit god, forutom några få mindre avbrott. Elnätsförsäljningen uppgick till
103 GWh. Elnätspriserna höjdes med cirka 1 o/o. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 22
mnkr.

Elförsäljningen låg pä 127 GWh. Antalet elkunder har varit på samma nivå jämfört med tidigare år. El
och elcertifikat köps in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att elhandeln bedrivs med
begränsade risker. El som säljs är miljöcertifierat och omfattas av ursprungsgarantier. Vindkraftverken
på Gunnon och i Sölve har produceral l2,l GWh. Det stigande elpriset undei året har påverkat
resultatet positivt. Under året prissäkrades en del av produktionsvolymen både for är 2021 och
kommande år. Priset på elcertifikat har varit fortsatt lågt under är 2021.

Värmeforsäljningen var 107 GWh med hög andel leverans av spillvärme från Södra Cell. Viss spets-
och reservproduktion från AAK och i egna anläggningar behövt användas. AAK:s leverans baseras på
biobränslen. Södra cell Mörrum har levererat 198 GWh, vitket utgör 97 ,7 %(87 ,2 %) av
värmeproduktionen. För spets- och reservproduktion har AAK stått för 1,1 GWh och egna bioeldade
anläggningar lör 2,2 GWh (bioolja). Totalt innebär detta 99,4 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion.
Fjärrvärmepriset for är 2021 höjdes med 1 %. lnvesteringar i värmeverksamheten var totalt 18 mnkr.

Karlshamn Energi AB är huvudman for den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Karlshamns
kommun. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av
avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av Va-anläggningar inom fastställda
verksamhetsområden. Planering och projektering för utbyggnad av vattenverk och reservvattentäkt
pågår.

Affärsområdet bredband har utvecklats vidare i snabb takt. Utbyggnaden av fibernätet färdigställs i

årsskiftet 202112022, vilket innebär att alla permanentboende i Karlshamns kommun har tillgång till
infrastruktur för fiber. Totalt 9600 anslutna kunder. lnvesteringar i bredbandsverksamheten uppgict< titt
53 mnkr lör är 2021.

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder AB har under 2021 arbetat med sin organisation, nytt varumärke och hållbarhet.
Organisationen har genomgått en total genomlysning, vilken resulterade i en ny organisation som
verkställdes 1 september 2021. Syftet med den nya organisationen är att skapa en
organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt
kompetensforsörjning. Arbetet med visionen har varit att stärka Karlshamnsbostäders varumärke och
bli en tydlig avsändare externt och internt. Hållbarhetsarbetet har bland annat inneburit att det största
energibesparingsarbetet nu är i slutfasen. Projektet har omfattat installation av solceller, utbyte av
ventilationsaggregat, injustering av värme och ventilationssystem, uppgradering av fastigheternas
styrsystem samt belysningsåtgarder. Det bosociala arbetet (lOP, Daycamp, huskurrage) har varit högt
prioriterat och är något som särskiljer bolaget från andra hyresvärdar inom kommunen.

De totala investeringarna uppgår fll 127 mkr varav egenfinansierade avser 15 mkr. Projektet på
Möllebacken, med en investering på 200 mkr (88 mkr 2021), innefattar 213 lägenheter och genomförs
i två etapper. Upprustningen av området löper på snabbare än beräknat, både vad gäller tidplan och
budget. Projektet innefattar såväl exteriöra insatser som fasad och fönster, balkonger och entröer men
också stambyte, ventilation och el. Aven utemiljön kommer att rustas upp för ökad trygghet och trivsel i

området, projektet beräknas vara klart 2023.Vidare avser 14 mkr av de lånefinansierade
investeringarna EPC-projektet (energibesparande åtgärder i hela beståndet). 3,6 mkr avser
ombyggnation av omsorgslokaler för kommunens användning. De egenfinansierade investeringarna
2021 består i huvudsak av stambyten och 1,4 mkr utgörs av påborjat fiberprojekt (fiberutbyggnad i

samtliga bostäder). Antaltillförda bostäder under 2021 uppgår till 10 st. Sju har tillkommit genom
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ombyggnation av lokaler och tre via köp av fastighet. lnga nyproducerade bostäder har tillförts under
året.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i regionen och är av nationellt strategiskt intresse
med de stora växande flödena i östvästlig handel. Karlshamns hamn kan genom en konsultrapport
påvisa ett högt bidrag till regionens BRP och sysselsättning. Bidrag till BRP uppgår till 2,6 miljarder och
en sysselsättning på 2300 arbetstillfällen. Bolaget har haft ett bra verksamhetsår och uppfyller sitt
uppdrag. En hög omsättning i början av året. Ett genombrott med Sidenvägen till Kina med god
efterfrågan. Bolaget har kunnat upprätthålla en god vinstnivå och omsättning trots stora nedgångar på
olja och kraftigt ökade energipriser. Resultatet är bättre än budgeterat vilket bland annat beror på
vindkraftsprojektets samt sågat virke.Hamnen har sin största och mest betydelsefulla verksamhet
inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter samt enhetsgods (RoRo och container).
I slutet av året 2019 påbörjade bolaget ett stort projekt inom RoRo-området, där ett nytt färjeläger
byggs for att kunna ta emot framtidens större/längre fartyg. Projektet har pågått hela år 2020 och är
2021 och fortsätter in i är 2022. lnvesteringen i det nya färjeläget blev dyrare än först budgeterat pga
felaktigheter i tidigare konstruktion, behov av forcering samt variationer från genomförda geotekniska
undersökningar och verklig situation.

Karlsh am nsfastigheter AB
Verksamhetsäret2021 har varit ett år som inneburit fortsatt arbete för att stärka organisationen och
varumärket för framtiden. Företagets fastighetsbestånd är i huvudsak uppdelat i två
förvaltningsområden med ett i Svängsta och ett i Karlshamn. Fastighetsbeståndet i Svängsta går under
benämningen Halda Utvecklingscentrum och utgörs av industrilokaler, kontor samt restaurang. I

Svängsta får efterfrågan på industrilokaler och forråd sägas vara stabil och uthyrningsgraden uppgår
till ca 90%, medan den är svag vad avser administrativa lokaler. Fastigheten har negativ avkastning
och framtida underhållsbehov.

I Karlshamn finns fastighetsbeståndet på Östra Piren fördelat på fyra juridiska fastigheter varav tre i

dagsläget forhyrs bland annat av självständiga företag, Netport Science Park och Blekinge Tekniska
Högskola (BTH). Den fjärde fastigheten, Emigranten 1, är under byggnation och kommer att tillföra
ytterligare ca 10 000 kvm. Hela fastighetsbeståndet marknadsförs idagsläget under begreppet Netport
Science Park men bolaget har för avsikt att arbeta fram att området som Karlshamnsfastigheter har
fastigheter på är Östra piren, där Netport Science Park är en viktig aktör som erbjuder den innovativa
miljö, som gör att företag vill etablera sig just här.

Nuvarande fastighetsbestånd på Piren i Karlshamn tätort är i princip fullt uthyrt. En mindre vakansgrad
måste finnas for att erhålla den flexibilitet som är nödvändig för att gå i takt med hyresgästernas olika
tillväxtfaser. Aven här krävs en uppjustering av hyresnivån för att uppnå en rimlig avkastning. Den
pågående nybyggnationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022 och den reella
marknadsföringen påbörjades i maj 2020 och intensifieras under 2021 . Dä målgruppen av hyresgäster
begränsats till att vara hyresgäster som matchar scienceparkprofilen beräknas det ta längre tid än
sedvanligt att uppnå full uthyrningsgrad.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett betydande underskott till följd av nedskrivning av Emigranten
etapp 5, det vill säga nybyggnationen på Piren. Den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3
innebär att ett företag per varje balansdag ska bedöma om det finns någon indikation på att en
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska foretaget
beräkna tillgångens återvinningsvärde. Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits
indikation på nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på
Piren. Värderingen visade att det finns ett nedskrivningsbehov, i Emigranten etapp 5, som har belastat
årets resultat med 108,5 mnkr. Aven tillbaka itiden påverkas resultaten då det finns delar i

nedskrivningen som bedöms vara rättelse av fel på grund av att nedskrivningsbehovet förelåg flera år
tidigare.

Karlshamnsfastigheter AB har även låtit värdera befintliga fastigheter som redovisar ett övervärde.
Overvärdena balanserar det negativa resultat som bolaget redovisar (eget kapital) och därmed
understiger inte det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet for Karlshamnsfastigheter AB. Kommunen
har lämnat aktieägartillskott på 20,5 mnkr till bolaget för förlusttäckning gällande de delar som avser
rättelse av fel.
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Kreativum iBlekinge AB
Verksamheten påverkades kraftigt av pandemin under första halvan av 2021. På grund av rådande
regler, rekommendationer och restriktioner har verksamheten endast kunnat bedrivas till ca 10 % av
det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma grad. Ett aktivt arbete med att hålla nere
kostnader har genomförts, förhandling med hyresvärden gav en hyresreduktion, personal har hyrts ut
och omställningsstöd har erhållits. Arets stora satsning att hyra in en utställning om dinosaurier,
öppnades i begränsad omfattning i maj och från 15 juli kunde Kreativum ta in fler besökare i

anläggningen. Mycket tack vare denna satsning lyckades Kreativum locka över 32 000 besökare under
året. 1 juli 2021 tog Kreativum över ansvaret för verksamheten vid lre natur och kulturskola.

Det har under 2021 gjorts flera stora investeringar i Kreativums anläggning. En ny och modern
konferensanläggning har byggts upp vilken kommer att slutföras i sin helhet i början av 2022.
Domebiografen, som varit Kreativums kännemärke sedan starten 1999, har renoverats och utrustats
med modern teknik för att visa filmer i upplevd tredimensionell miljö. lnvesteringen möjliggOr fOr
Kreativum att bygga upp ett filmbibliotek som kommer att kunna användas under flera år framöver.
Tekniken med tre projektorer är av hög kvalite och ger publiken en upplevelse som inte kan mätas sig
med annan filmteknik. Under hösten 2021 staftades ett stort arbete upp med att bygga en modern fast
utställning som på ett enkelt sätt kan utvecklas under de kommande åren. Grundtanken är att visa på
teknik och vetenskap kopplat till näringslivet.

Måluppfyllelse
Bolagen arbetar utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål och rapporterar en god måluppfyllelse och
påväg mot en god måluppfyllelse i sin helhet. Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra
vissa åtgärder/aktiviteter vil ket påverkar helhetsbedömn ingen.

' Karlshamns EnergiAB har helt uppnått bolagets må|.' Karlshamnsbostäder AB är påväg mot en god måluppfyllelse.' Karlshamns hamn AB är påväg mot en god måluppfyllelse' Karlshamnsfastigheter AB saknar rapportering av måluppfyllelse.' Kreativum är påväg mot en god måluppfyllelse

Internkontroll
Samtliga bolag arbetar med internkontroll. Flera verksamheter är ISO-certifierade och de flesta arbetar
i ledningssystem.

Förväntad framtida utveckli ng

Koncern
Karlshamn EnergiAB
lnvolvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. Anläggningarnas status
har omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva
resurser under en lång period framöver. Under året har VA blivit en del av KEABs ISO certifiering 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. Bolaget har problem med längre leveranstider och högre priser på material inom flera
områden.

Karlshamn Energi ansvarar for samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktig med
långsiktig planering av verksamheten. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av
verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade låneutrymme och eventuell påverkan på
Karlshamn Energis framtida investeringar, ser bolaget utmaningar och risk för konsekvenser i

verksamheten. Bolaget behöver ha långsiktig planering och det skapar problem att enbart ta kortsiktiga
beslut.

Karlshamnsbostäder AB
Under början av 2022 inleds en stor satsning gällande upprustning av bolagets största bostadsområde,
Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 60talet med ett stort, eftersatt
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underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög efterfrågan på bostäder där behöver hela
området fräschas upp och ses över.

Två av målen for framtiden är att förbättra driftnettot och få en högre kundnöjdhet. Fridhemsprojektet
är också ett bolagsövergripande pilotprojekt för lärande. T.ex. vill vi definiera framtidens serviceflöden
för hela Karlshamnsbostäder samt skapa ökad trygghet och trivsel för de boende.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Begränsad kommunal borgen vilket medför att bolaget måste avstå investeringar som skulle
generera intäkter. Bolaget har också stora svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget
är så osäkert' Försenadedetaljplaner
' Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter' Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter' Ötade driftskostnader som vi inte kan påverka
' Ovanligt många skador under året' Ny organisation från 1 september

Låg hyreshöjning
' Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns hamn har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik till Kina),
lagring av vindkraftsleveranser på gasrörstomten och fortsatt utveckling på sågat virke. Bolaget står
infor en möjlig satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut verksamheterna likhet med andra
kommunala hamnbolag. Dock finns det globala, nationella, regionala och lokala utmaningar som
behöver utvärderas infor en eventuell satsning i framtiden. Stora kostnadsökningar på energi och
drivmedel påverkar företagets resultat negativt.

Ka rl s h a m n sfasti g h ete r A B
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i

takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar och utökade
u nderhållskostnader framöver.

Covidl9 har påverkat bolaget genom att vissa hyresgäster har fått uppskov med hyror mm, men den
största utmaningen är vad som händer efter Covidl9 och hur arbetsplatserna kommer att utformas
framöver. Mer hemarbete spås vilket kommer medföra andra behov av mötesplatser och kontor. Det
är viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa om för att klara av de nya
kraven som hyresgästerna har.

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande byggentreprenör är
framförhandlat och en ny upphandling pågår och har tilldelas under januari 2022. Den plan som legat
för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt revideras.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Utökad samverkan inom bolags- och kommunkoncernen' Fortsatt inventering av hyresavtal' Digitalt fastighetssystem sätts i drift fullt ut' Marknadsforing och uthyrning av ytor i Emigranten 1

' Nybyggnationen ger initialt ökade förluster.' Risk för fordyrningar i Emigranten 1' Ytterligare nedskrivningsbehov i Emigranten 1' Försaljning respektive förädling av fastighetsbeståndet
' Avmattning av högkonjunktur
' Mycket kraftig ökning av borgensavgiften

Kreativum i Blekinge AB
Kreativum hade ungefär 32 000 besökare under 2021vilket få anses riktigt bra med tanke på årets
början. Dinosaurieutställning bidrog till besöksintresset på ett mycket positivt sätt. Under arbetet med
att ta fram budget 2022 genomfordes en analys avseende bolagets upptagningsområde. lnom 1,5
timmes restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. lnom
detta område så är bolagets utbud unikt.

lnvesteringen i Domebiografen fortsätter under2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig
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belysning installeras. En delav den nya utställningen invigs till sportlovet2022 och fler stationer
tillkommer sedan fortlöpande under året. Kreativum står nu väl rustat för de kommande åren med en
modern konferensanläggning och Domebiograf som ger konferensanläggningen en ny dimension samt
ett utbud i utställningen som möter framtiden. Utsikterna för verksamhetsäre|2022 är ljusare än året
innan men pandemin kan även framledes ställa till problem. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt
har påbörjats 2022 och målet är verksamheten skall visa plus frän 2024.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiell risk
Ränterisk
Per den 31 december 2021 uppgick koncernens skulder till kreditinstitut till 3 043 538 tkr och
moderbolagets till 285 800 tkr. Skulden har ökat i koncernen med 303 672 tkr sedan 2020-12-31 fll
följd av investeringar i koncernen och förväntas öka ytterligare under 2022 till följd av fortsatta
budgeterade investeringar i koncernbolagen. Ränte- och kapitalbindningstiden uppgick till 3,4 år i

koncernen och 2,6 år i moderbolaget och snitträntan tll0,7 o/o i koncernen och 1,0% i moderbolaget,
exklusive borgensavgift. En ökad ränta med +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 1

906 tkr, vid antaganden om refinansiering av de befintliga lånen, i koncernen, under kommande år
(2022).

Til lstånds- eller anmäl ningspl iktig verksamhet enli gt m iljöbalken

Koncern
Karlshamn Energi AB inkl dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn
EnergiVatten AB
Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning bestående av en 25 MW
biooljeeldad panna i Stilleryd för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Bolaget fortsätter resan
mot 100 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion genom byggnation av ytterligare 15 MW förnyelsebar
fjärrvärmeproduktion i Tostarp. I fjärrvärmenätet finns därutöver fem oljeeldade panncentraler samt en
gasoleldad panna mindre än 10 MW. Dessa används endast för topp- och reservproduktion av
fjärrvärme. I Hällaryd finns en anmälningspliktig panncentral för värmeproduktion med pellets och olja.
På Ostra Piren finns en kylanläggning som har vattendom för att använda havsvatten for frikyla.

I dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB finns en grupp om tre vindkraftverk på totalt 2 MW
på Gunnön och i Sölve finns två vindkraftverk på vardera 2 MW. Anläggningarna är anmälningspliktiga
och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Några onormala störningar från anläggningarna
har inte förekommit.

Dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB har genom en vattendom tillstånd att använda vatten från
Långasjön för dricksvattenproduktion. För att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning lämnades
två tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen under är 2019. Ansökningar avseende reglering
av sjön Mien och ombyggnad av regleringsdamm, respektive tillstånd att använda Mörrumsån som
reservvattentäkt. Båda ansökningarna har överprövats och avgörs av Mark- och miljööverdomstolen,
med förväntad prövning under år 2022. Bolagets avloppsvatten renas med hjälp av biologisk rening på
Sternö reningsverk medan det i Halahult och Ringamåla sker med både biologisk och kemisk rening.
Karlshamn EnergiVatten AB:s reningsverk på Sternö är Revaq-certifierat som betyder att slammet
från reningsverket kan återföras till jordbruksmark.

Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel
av vad som historiskt behövts, dock har ingen tilldelning skett under år 2021. Om behov finns så köps
resterande del in från marknadsaktörer.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001.2015. Företagets processer och rutiner hanteras i

ett gemensamt ledningssystem for kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn Energi är även
certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 samt enligt Arbetsmiljöstandarden ISO
45001 2018.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndsplikten gäller
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Totalt
eget kapital

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 är 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och har erhållit erfordeliga
miljötillstånd.

Eget kapital

Förändring i koncernens egna kapital
Övrigt Annat eget

tillskjutet kapitalinkl
kapital årets resultat

Aktie-
kapital

I ngående balans 2020-01 -01
Arets resultat

Eget kapita I 2020-12-31 faststä I ld års redovis n i n g
Justering av tidigare år - rättelse fel

Justerat eget kapitaa 2020-'12-31

160 000 143 270
34 200

303 270
34200

160 000

160 000

160 000

177 470
-16 277

161 193

161 192
-63234

91 914

337 470
-16 277

321 193

321 192
-63234
20 500
91 914

lngående balans 2021 -01 -01
Arets resultat
Erhållet aktieägartillskott
Avsättning uppskrivn ingsfond

Eget kapital 2021 -1 2-31

Förändring i moderföretagets egna kapital
Bundet eget kapital

upp-
Aktie- skrivnings-
kapital fond

20 500

160 000 20 500 189872 370372

Fritt eget kapital

Reserv- Balanserad
fond vinst

Arets Totalt
resultat Eget kapital

lngående balans 2020-01 -01
Omföring av föreg års vinst
Arets resultat

Utgående balans 2020-12-31

Omforing av föreg års vinst
Erhållet aktieägartillskott
Arets resultat

Utgående balans 2021 -12-31

160 000 79 316 581

160 000 79 316 581 30 163 -17 527 252533

Belopp i SEK

160 000 82211
-2 895

-3 940
3 940
9 664

9 664

-9 664

-17 527

239 896

I 664

249 560

20 500
-17 527

581 1 045
-1045

I 663
20 500

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr, disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning

Summa

12 636 023

12 636 023

Vad beträffar koncernens och moderforetagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete for egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och fornöden heter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

4 81 0 632
15 011
10 162

717 663
13 833
17 115

5,8
6

7

835 805

-168 314
-3 547

-204 388
-220 016

-260 438
-2 218

748 611

-114 439
-463

-187 981
-209 424

-154 851
-4 897

10

11

12

-23116

2
450

-31929

76 556

2
414

-32 077

-54 593 44 895

14

-54 593

-8 641

44 895

-10 695

-63234

-63234

34 200

34200

fi{t
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateri el I a a n I ägg n i n gsti I I g å n g a r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill

M ate ri el I a a n I äg g n i n gsti I I g å n g ar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella an läggnin gstillgångar

F i nansiel la an Iägg n i ngstil lgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortf ri sti g a fo rd ri n ga r
Kundfordringar
Fordringar Karlshamns Kommun
Aktuella skattefordringar
I m materiella omsättn ingstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

15 316

18 055
136

427

3 575
273

16

17

18,19
20
21

18 507

2 055 476
438 085
412933

465 487

4 275

1 860 516
435 383
361 770

392 4683,22

24
3,25

3 371 981 3 050 137

25
55

5 534
3 422

25
55

34s
4 562

9 036 4 987

3 399 524 3 059 399

3 019
300

3 895
213

26

27

3 319

74 682
17 506
10 967

663
15 825

107 838

4 108

51 455
14 956
3 664
1 618

16 770
96 107

227 481

210 783

184 570

132 138

441 583 320 816

3 841 107 3 380 215

,6a
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

Längfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2929765 2653 107

3

160 000
20 500

189 872

160 000

161 193

370 372 321 193

370 372

102234
5 715

321 193

88 494
5 338

3,25

30

31

107 949

2928 405
1 360

93 832

2651667
1 440

30 115 132
16 147

111 664
35 641

154 437

88 200
17 231
74 929
22900

108 823

433 021 312 083

3 841 107 3 380 215
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2020

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskn ing (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anlägg ningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33

34

-54 593
261 602

44 895
161 842

207 009
-7 393

206 737
824

199 616

789
-15 108
94 005

207 561

916
-24 921
-16 381

279 302 167 175

-3 086
-398 544

4 581
1 141

-5 920
-500 786

1 319
1 140

-504 247 -395 908

331 500
-27 910

242000
-29 716

303 590 2'12284

78 645
132 138

-16 449
148 587

210783 132 138
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Resultaträkning - moderfö retag
Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-

2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Röre/sens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Koncernbidrag

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

35
4 1 900 1 879

35
5,8

6

I
12

13

14

-790

1 900

-2 690

1 879

-2 449

-13 128
-4 406

-570

14 628
-5 100

-18 324

800

I 958

730
-17 524

-?

9 688

-24

-17 527 I 664

8e
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Belopp iKSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
F i nan s iel I a an I ägg n i n g sti I lgå n ga r
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar

Kortf ri sti g a ford ri n ga r
Fordringar hos koncernforctag
Fordringar hos Karlshamns kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

23 593 155
25

593 155
25

593 180 593 180

593 180

8 002
19 724

1 851
4

593 180

10 608

1 818

29 581 12 426

29 581 12 426

622761 605 606
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Belopp i KSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (16 000 aktier)
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantorsskulder
Skulder till Karlshamns Kommun
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga sku lder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

30

31

160 000
79 316

581

160 000
79 315

581

239 897

30 163
-17 527

239 896

I 664

12 636 I 664

252 533

285 800

249 560

285 800

285 800

44 319
155

39 612

341

285 800

40 809
1

573
26 818

1 684

361

84 428 70 246

622761 605 606
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2020

Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp iKSEK Nof
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade aktieägartillskott
Lämnade koncernbidrag
Erhållen utdelning
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33 -18 324
13 128

8 958
-14 628

-5 196
-3 538

-5 670
-17

-8734

-15 235
5 101

-5 687

19 329
-12 166

-18 868 1 476

18 886

-18 156
14 628
3 510

50 850
-18 149
-28 072

2 850
-8 955

18 868 -1476

34
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Al I män n a redovisn i ngspri n ci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012'. 1 Arsredovisn ing och koncernredovisni ng ( K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 o/o 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 rörelseforvärv 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 eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
forvärvstidpunkten 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.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller forluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.

I m m ateriella ti I lgångar
Elce ftifi kat och utsl ä ppsrätte r
Karlshamn Energi AB redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat och utsläppsrätter som
immateriella tillgångar. Värdering av tilldelning har gjorts till vid tilldelningen aktuellt marknadspris och
förvärvade elcertifikat har värderats till avtalat pris. lnnehavet av dessa tillgångar betraktas som
kortfristig och har härmed klassificerats som en omsättningstillgång.

Övrig a i m m ate riell a ti I lg än g ar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffning
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

svärde minus
och

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt övertillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
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@stider; 
NYttiqldePeriod (år)

kostnad i resultaträkningen.

Koncessioner
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten
Goodwill

M ateri el I a an I ägg n i n gsti I lg än g ar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och 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 redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i forbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har dårför delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningsstillfället i då rådande prisnivå.

Byggnaderna besår av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. lngen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

0
5
5

5-

Stomme och grund
Stomkomplettering/in nervägg mm
Värme/San iteUKylaA/enti lation
El/Tele/Data/Styr- övervakn i n g

Fasad/Fö n ste rlltte rta k
Restpost
Skyddsrum
Bergrum
Övriga byggnader
Markanläggningar
Bogserbåtar
Kranar
Cisterner
Hyresgästanpassningar

Övriga Maskiner och andra tekniska anläggningar
Övriga inventerier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod (ä0
B0-1 00
50-1 00

35-50
20-40
30-50
10-60

50
33

20-60
20-70
1 0-30
10-15

5-25
10

5-25
5-20

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
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nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Leasingavtal
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överfors från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

F i n an siell a leasi ng avtal
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 minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som rcdovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de
uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

O pe ration el I a le asi ng avtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhojd förstagångshyra men exklusive
utgifter for tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut principen. I

anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012'.1.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterfdljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänforliga transaktionsutgifter
såsom courtage.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kortfristiga
leverantörssku lder redovisas till anskaffningsvärde.

E rsättn i n g ar ti I I a nstä I I da
Ersättning till anställda efter avslutad anställning.
Klassificering
Planer for ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
formånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
forsäkringsforetag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
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betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än forväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättn i n g ar vid u ppsäg n i ng
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när foretaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig ävgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skaff
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och for möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

lntäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla for egen räkning
redovisas som intäkt. lntäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Vid forsäljning av varor redovisas en intäkt när foljande kriterier är uppfyllda:

- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget,
- lnkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
ägande till köparen,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande forvaltningen som vanligtvis
förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
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Ränta, royalty och utdelning
lntäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är forknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillforlitligt sätt. Ränta redovisas
som intäkt enligt effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska
lämnas.

Tj ä n ste u p pd rag och e ntre p re n ad avtal - I ö pa n de rä kn i ng
lnkomst från uppdrag på lopande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utfors och material
levereras eller förbru kas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter for uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

lntäktsredovisning för elleveranser
Elnätskunder och elhandelkunder inom elnätsområdet faktureras med månadsvisa mätavläsningar
som grund. Utgångspunkten för intäktsredovisningen är för elnätsverksamheten den energimängd
som mätts hos kunderna. För elhandelsverksamheten får man fram såld energimängd enligt
regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen.

Redovisni ngsprinci per i modertöretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår forutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till forvärvet.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Ko n cern bidrag och a ktie äg artil I skott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
erhållna/läm nade koncern bidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande 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 antagande ses över regelbundet.

lnga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antagande på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
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Koncernen

Not 3 Rättelser av jämförelseår
Karls ham nsfasti g h ete r AB har j usterat jämfo rels eär et 2020 avseende ned skrivn i n g av
förgävesprojektering frän 2017. Rättelsen har följande effekt på jämförelsårets balansräkning för
koncernen;

2020 innan
justering

2020 efter
justering

22(33)

Justering

Balansräkninqen
Pågående nyanläggningar
Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld

Eget kapital
- Annat eget kapital inkl årets resultat

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren

412 968
6 119

98 491

177 470

Koncernen
2020

392468
345

BB 494

161 193

-20 500
-5 774
I 997

-16 277

16 277

Modertöretaget
2021 20202021

per
Elnät och elhandel/elproduktion
Värme och Kyla
Avgår punktskatter
Bredband
Vatten och avlopp
Fastighetsuthyrning, hyror och arrenden
Hamnverksamhet
Övriga intäkter

182622
111 406
-37 028
45 437
78 774

291 054
157 517
22 148

122905
102 049
-38 052
41 954
72 443

291 003
146 267

19 559 1 900 1 879

851 930
-41298

758 128
-40 465

1 900 1 879
Avgår internförsäljning inom koncernen

810 632 717 663

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

2021 2020

1 900 1 879

Moderbolaget
2021 2020

Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag
Revisionsverksam het utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

582
69

282

25

154

186
59

o

581
148
383

28

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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2020 Varav män

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medel antalet anstäl I da
2021 Varav män

Moderföretag
Sverige

Totalt moderföretaget

Dotterföretag
Sverige

Totalt dotterföretag

Koncernen totalt

0%0%

286 75%

75%

75%

266

286

286

266

75%

75%

75%

2020-12-31
Andel

kvinnor i %o

266

Redovisni ng av könsfördel ni ng bl and I ed ande befattni ngshav are
2021-12-31

Andel
kvinnor ilo

Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

22
100

22
100

Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Koncernen Moderföretaget 1)

2021 2020 2021 2020

22
50

22
33

Styrelse och VD
Övriga anställda

Summa löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

7 933
'141 956

7 675
1 33 455

149 889
61 877
14 196

141 130
59 218
16 428

1) Moderföretaget har inga anställda. Tjänsten för VD, vVD, styrelsearvode och administration har
köpts från Karlshamns Kommun och har under året uppgått till 2 439 tkr (f å 2 379 tkr) inkl sociala
avgifter.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 443 tkr (1 131 tkr) företagets ledning.

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
an läggn i ngstillgångar

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Koncern
Arets avskrivningar
Arets nedskrivningar
Aterforda nedskrivningar

139 354
137 670
-16 586

129 883
24 968

w

260 438 154 851
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2020

Not 8 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förtaller till betalning:

lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen

1 314
1 039

1 533
1 693

2353 3226

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 067 2 815

Moderföretaget har inga leasingkostnader varken innevarande år eller jämförelseåret

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella eftersom beloppen är forhållandevis små

2021 2020
F ramtida m i n im ilease avg ifter avsee nde icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget

55 567
80 163
22 193

55 573
52280
44 035

157 923

2021

151 888

2020
Anticiperad utdelning
Nedskrivningar

Not 10 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningsti I lgångar

Koncernen

7 372
-20 500

14 628

-13128

2021

'14 628

2020

Utdelningar

Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

22

22

Modefföretaget
2021 2020

Ränteintäkter, övriga 450 414

450 414

{e
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Moderföretaget
2021 2020

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

Räntekostnader, övriga
Borgensavgift till Karlshamns Kommun
Aktiverade räntor och borgensavgifter

Not 13 Koncernbidrag
Moderföretaget

-22292
-14 185

4 548

-31 929 -32 077

-23 313
-1 1 606

2 842

-2 863
-1 543

-3 528
-1 572

2021

-4406 -5 100

2020
Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

Not 14 Skatt på årets resultat

-10 957
11 757

-18 156
18 886

Koncernen
2021 2020

730

Moderföretaget
2021 2020

800

Aktuellskatt
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

-90
-B 551

-498
-10 197

-3 -24

-8 641 -10 695

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

-24-3

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avdr kostnader som ej är med i redovisat resultat
Utnyttjande av tid igare ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatt hänförligt till tidigare år
Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt
Skattereduktion investeringsstöd

-54 593 44895 -17 524 9 688

11 246
-22103

-9 607
-1946

3 610
-5132
1 519

-2 073
-1 081
3 130

218 262

-59
2

210
384

2 055
-8 641 -10 695

2

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-3 -24

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

557 557

557

-130
-111

557

-19
-111

-241 -1 30

Redovisat värde vid årets slut 316 427
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Not 16 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u le rade a n skaff n i ng svä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

10 206
5 920
I 543

7 120
3 086

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 17 Goodwill
Koncernen

25 669

-6 631
-983

10 206

-6 418
-213

-7 614 -6 631

18 055 3 575

2021-12-31 2020-12-31
Ac ku m u I e rad e a n skaffn i n g svärd e n :

-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 18 Byggnader och mark
Koncernen

-411
-137

-274
-137

684 684

684 684

-548 -411

136 273

2021-12-31 2020-12-31
de

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Erhållna statliga bidrag
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

Acku m u le rad e avskrivn i ng a r:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Ac ku m u I e rade u p pskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets uppskrivningar

Vid årets slut

Ac ku m u le rad e n ed skriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Omklassificeringar
-Under året återförda nedskrivningar

2 650 208
5242

-4 032
-2744

153 523

2802197 2650208

2 551 305
20 505
-9 439

-26 888
114 725

-765 665
1 015

-3 671
-66 514

-716 906
I 476
3 451

-61 686

-834 835

91 914

-765 665

91 914

-24 027
3 641

16 586

-24 027
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-24 027Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark
Koncernen
Acku mulerade anskaffn ingsvärden

Redovisat värde vid årets slut

2055476 1 860 516

163 411 1 59 846

Not 19 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen 2021-12-31

163 411 159 846

2020-12-31
Acku m ulerade ve rklig a värde n
Vid årets början
Vid årets slut

2722165
2 955 398

2 446 877
2722165

I Karlshamnsfastigheter AB baseras verkligt värde till 100% på värderingar gjorda 2021 och 2022 av
utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i

värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella.

I Karlshamnsbostäder AB har bolaget i egen regi utfört, för upplysningsändamå|, värdering för att
bedöma fastigheternas verkliga värde. Värderingsmetod som använts är diskonterade
kassaflödesprognoser. Vid värderingen har nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden för
respektive fastighet beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde har en kalkylperiod om 10 år
använts och diskonteringsränta före skatt pä 5,75-60Ä. Bedömningen av kalkylräntan görs med hänsyn
till en långsiktig riskfri obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. Risken är delvis knuten
till villkoren för existerande hyreskontrakt, typen av hyresgäster, fastighetstyp och läge. Andra
värdepåverkande faktorer är hyresutvecklingen som antagits vara 2% per år, inflationen som antagits
tll2o/o under prognosperioden samt vakansgraden som antagits vara 2o/o per är.

Verkligt värde för koncernens forvaltningsfastigher har beräknats till 2 955 mkr vilket kan jämföras med
det bokförda värdet om 1 432 mkr i Karlshamnsbostäder och 253 mkr i Karlshamnsfastigheter AB.

Not 20 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaffn i n g sv ä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-AterfOrda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m ule rade nedskrivn i n g ar:
-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

730 999
19 444
-1 130
16 453

667 011
51 033
-5 385
18 340

765 766

-267 616
879

-32944

730 999

-235 740
4 919

-3 451
-33 344

-299 681

-28 000

-267 616

-28 000

-28 000 -28 000

6e

438 085 435 383
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Not 21 lnventarier, verktyg och installationer
Koncernen

28(33)

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Aterforda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Omklassificering av ingående nedskrivning
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m u I e rad e n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Omklassificering från pågående investering
-Omklassificering ingående nedskrivningar
-Arets nedskrivningar

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

I 028 952
53 149
-2652

66 131

966 537
27 434

-274
35 255

I 145 580 1 028 952

-595 010
2 560

-2 056

-38 681

-608 959
252

48 120
-34 423

-633 187 -595 010

-72172
-19 565

-7 723

-2 410
-14 965
-48120
-6 677

-99 460 -72172

Not 22 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anlägg ningsti I lgångar

Koncernen 2021-12-31

412933 361 770

2020-12-31
Vid årets början
lnvesteringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar utav pågående nyanläggningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 23 Andelar i koncernföretag

392468
428 550

-225 584
-129 947

465 487 392 468

2021-12-31 2020-12-31

246 417
308 258

-143 916
-18 291

Acku m u I e rade a n skaff n i n g sv ä rd e n :

-Vid årets början
-Aktieägartillskott

-Vid årets slut

Acku m u I e rade u p ps kriv n i n g a r:
-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u le rade n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Arets nedskrivningar

Vid årets slut

586 637
20 500

586 637

607 137

100 000

586 637

100 000

100 000 1 00 000

-93 482
-20 500

-93 482

-113 982 -93 482

Redovisat värde vid årets slut 593 155 593 155
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2020-12-31
Redovisat

värde

Spec av modertöretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2021-12-31

Antat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Karlshamn Energi AB, 556223-8849, Karlshamn

-Kad sh amn Energi Elförsäljning AB, 556527-9345, Kalshamn
-Kad sh amn Energi Vaften AB, 559 1 70-4308 Karl shamn

Karlshamnsbostäder AB, 556526-8355, Karlshamn
Karlshamns Hamn AB, 556016-9467, Karlshamn

-Kadshamn Kombiterminal AB, 55661 6-5659, Kalshamn
-Kadshamn Tank Storage AB, 556885-5224, Kadshamn

Karlshamnsfastigheter AB, 556188-5160, Karlshamn
Kreativum i Blekinge AB, 556545-4989, Karlshamn

1 200
10
10

1 60 000
5 365

100
250

30 000
410

254 194
149 347

3 000
1

254 194
149 347

3 000
1

100

100
100
100

100

100
50

100

100

186 613 186 613

Agarandelen överensstämmer även med andelen av rösterna i bolagen

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

593 155 593 155

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n.

-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 25 Uppskjuten skatt

Koncernen

55 55

55 55

Temporär
skillnad

55

2021-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

55

2021-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader hänförliga till;
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt underskottsavdrag
And ra outnyttjade skatteavd rag

U ppskj uten s katteford ran/skattesku ld

Koncernen

313 396
303 002
-120 108

64 560
62 416

-24 742
3 479
2 055

496 290

Temporär
skillnad

5 534

2020-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

102234

2020-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

V äse ntl ig a te m po rära skil I n ad e r h änförl ig a til I ;
Byggnader och mark
Maskiner och lnventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt u nderskottsavd rag

U ppskjuten skattefordran/sku ld

144 146
301 595
-16 157

29 694
62 128
-3 328

345

429 584 345 88 494
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Not 26 lmmateriella omsättningstillgångar
Koncernen

30(33)

2021-12-31 2020-12-31
Tilldelade elcertifikat
Förvärvade elcertifikat
Tilldelade utsläppsrättigheter

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19
512
132

126
1 316

176

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

663 1 618

Modefföretaget
2021-12-31 2020-12-31

Ej debiterad elförbrukning
Upplupna bidrag
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Övriga poster

107 838 96 107

Not 28 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Summa

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

41 404
38 847
16 315
I 519
1 753

33 126
38 847
17 718
6 416

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

12 636

12 636

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Fastig hetsinteckn ingar

Summa ställda säkerheter

Eve ntu a lf ö r p I i kte I s e r

209977 207 877

209977 207 877

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Övriga eventualförpliktelser

Not 30 Långfristiga skulder

504 472

504 472

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Låneportföljens förfallostruktu r;

Sku Ider till kred iti n stitut
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen*
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa skulder till kreditinstitut inkl kortfr del

739 510 852767 25 800

564 561
1 739 467

500 138
1 386 962

49 000
236 800

60 000
200 000

$t

3 043 538 2739 867 285 800 285 800
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Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa övriga skulder inkl kortfr del

320

1 040

320

1 120

Summa långfristiga skulder inkl kortfr del 3 044 898 2741307 285 800 285 800

* Varav 115 132 tkr (BB 200 tkr) är klassificerat som kortfristig skuld i balansräkningen. Resterande
449 429 tkr (411 938 tkr) avses att refinansieras i nya lån. I moderbolaget är avsikten att samtliga lån
refinansieras vid förfall. lngen amortering planeras 2022 eller inom 5 år.

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader 3109
Upplupna personalrelaterade kostnader 24117
Förutbetald hyresinkomst 6 791
Förutbetalda anslutningsavgifter VA 26 960
Fondering VA 863
lnvesteringsfond Vatten (framtida vattenförsörjning) 25 61 9
Upplupen kostnad, elhandel 20283
Övriga poster 46 695

154 437

3 354
22903

5 970
18 365

693
19 579
5 321

32 638

108 823

Koncernen
2021 2020

341 361

Moderföretaget
2021 2020

305 322

39Jb

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pågående pandemi fortgår och har fortsatt påverkan på hela samhället och på koncernens
verksamhet i mer eller mindre utsträckning. Bolagen fortsätter med att följa myndigheternas allmänna
råd och rekommendationer och har vidtagit åtgarder i syfte att begränsa smittospridningen.
lmplementerade åtgärder kommer att kvarstå till dess att risken för samhällssmitta är över. De bolag i

koncernen där verksamheten påverkas i större utsträckning av pandemin är Karlshamns Hamn AB
och Kreativum i Blekinge AB

Karlshamns Hamn har stora flöden Österut och med en ökad krigsrisk och sanktioner mot Ryssland
kan vissa av godsflödena påverkas 2022. Karlshamns Hamn är sedan tidigare stämd av
Hamnarbetarförbundet. Dom i AD ska falla i slutet av mars. Beloppet är fullt reserverat i bokföringen
Det har uppdagats frågetecken på en gammal pensionsuppgörelse för en handfull idag anställda.
Utredning har startats och idag finns ingen uppfattning om denna

Not 33 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd borgensavgift

2
450

-22 507
-14 185

2
392

-23 216
-1 1 606

-2 880
-1 543

-3 570
-1 572

14628 2 850

#

-36240 -34428 10 205 -2292
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Not 34 Likvida medel

Följande delkomponenter ingär ilikvida medel
Kassa och bank
Tillgodohavande på koncernkonto

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

32(33)

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

17 309
193 474

18 547
113 591

210783 132138

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk for värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 35 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Karlshamns Kommun, org nr 212000-0845.

lnköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 0 o/o av inköpen och 100 % av försäljningen
andra företag inom den bolagskoncern som företaget tillhör.

Not 36 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Avkastning på eget kapital:
Arets resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital (totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver)

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Revlsronsherattelse
Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB, org. nr 556427-2382

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB för är 2021 .

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisnlngens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditinq (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uftalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för är 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad den 31 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansve lar stvrelsen och verkställande direktören för bedömnin AVoen

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om forisatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att låmna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvåntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktigheter i

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och åndamålsenliga
för aft utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är låmpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- 
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolageis och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en våsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
våsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovlsningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhåmtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

- 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

- 
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den; Vi måste också
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informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Stadsvapnet i Karlshamn AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
d irektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolaqets och koncernens ekonomiska situation och att tillse

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som år nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om defta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller aft ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgårder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlshamn den 17 mars 2022

KPMG AB

6w;
Sjöberg narsson

Auktoriserad revisor
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 14:40 

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) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Marie Björnsson, HR-chef 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef § 133 

 

Paragrafer 106-133  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2022-03-30 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Magnus Gärdebring 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2022-03-29 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-30 

Tillkännages t.o.m: 2022-04-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 109 Kommunens årsredovisning för 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR,  
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin, samt 
 
att godkänna årsredovisning för 2021.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till revisorerna 
och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning som presenterades på 
KSAU 2021-03-16. 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att 
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till 
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB 
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga 
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
 
Årets resultat 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för 
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra 
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra 
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en 
förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
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verksamhetsresultat och kvalitet.  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021 
 Bilaga Agenda 2030, 2021 
 Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 

 
Nedskrivning  
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång. 
   
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till KSAU den 2022-02-01.  
 
Avsättning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.  
   
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt  
den utredning som presenterades på KSAU 2021-03-16. Med hänsyn till det föreslås att  
avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära 
skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra 
åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa spridning av 
föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver 
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.   
 
Aktieägartillskott 
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov 
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren. 
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på 
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108,5 mnkr för Emigranten.  
 
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i 
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6 
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av 
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna, 
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017 
(förgävesprojektering).  

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till 
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad 
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för 
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt 
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 

 
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta 
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till 
Karlshamnsfastigheter AB:  
 

 öka belåningen i det egna bolaget,  
 göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen, 
 tillskjutas ett aktieägartillskott från Kommunfullmäktige.  

 
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt 
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen. 
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte 
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att 
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer 
ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i 
Karlshamn AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 
2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång.  
    
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till arbetsutskottet 2022-02-
01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Beslut om nedskrivningar i årsbokslutet 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, 
infrastruktur samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som 
anläggningstillgång enligt RKR. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och 
kommunalförbund. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya 
rekommendationer som syftar till att utveckla god redovisningssed. Den nya 
lagstiftningen och rekommendationen har en tydligare avgränsning gällande vad 
som får aktiveras som anläggningstillgång.  
    
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och 
revisionen har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att 
kommunens samtliga pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-
04). Åtgärder är nu vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en 
nedskrivning görs med 11,1 mnkr för projekten som redovisats i ett 
informationsärende till KSAU den 2022-02-01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 14:40 

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) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Marie Björnsson, HR-chef 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef § 133 

 

Paragrafer 106-133  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2022-03-30 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Magnus Gärdebring 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2022-03-29 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-30 

Tillkännages t.o.m: 2022-04-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
  

132



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-29 

Sida 2(5) 

 

§ 109 Kommunens årsredovisning för 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR,  
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin, samt 
 
att godkänna årsredovisning för 2021.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till revisorerna 
och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning som presenterades på 
KSAU 2021-03-16. 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att 
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till 
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB 
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga 
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
 
Årets resultat 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för 
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra 
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra 
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en 
förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
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verksamhetsresultat och kvalitet.  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021 
 Bilaga Agenda 2030, 2021 
 Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 

 
Nedskrivning  
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång. 
   
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till KSAU den 2022-02-01.  
 
Avsättning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.  
   
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt  
den utredning som presenterades på KSAU 2021-03-16. Med hänsyn till det föreslås att  
avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära 
skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra 
åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa spridning av 
föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver 
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.   
 
Aktieägartillskott 
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov 
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren. 
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på 
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108,5 mnkr för Emigranten.  
 
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i 
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6 
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av 
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna, 
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017 
(förgävesprojektering).  

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till 
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad 
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för 
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt 
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 

 
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta 
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till 
Karlshamnsfastigheter AB:  
 

 öka belåningen i det egna bolaget,  
 göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen, 
 tillskjutas ett aktieägartillskott från Kommunfullmäktige.  

 
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt 
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen. 
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte 
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att 
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer 
ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i 
Karlshamn AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 
2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin. 
 
Sammanfattning 
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning i samband med årsbokslutet uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning 
som presenterades på KSAU 2021-03-16. 
 
Bakgrund 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.   
    
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt   
den utredning som presenterades på arbetsutskottets sammanträde 2021-03-16. Med 
hänsyn till det föreslås att avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med 
sluttäckning. Det primära skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en 
sluttäckning kan andra åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa 
spridning av föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver  
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 

 Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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Beslut om avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponi 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin. 
 
Sammanfattning 
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning i samband med årsbokslutet uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning 
som presenterades på KSAU 2021-03-16. 
 
Bakgrund 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.   
    
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt   
den utredning som presenterades på KSAU 2021-03-16. Med hänsyn till det föreslås att   
avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära  
skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra 
åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa spridning av  
föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver  
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 55 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om avsättning som påverkar bokslut 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Översiktsplanen fastställer 
att marken kan användas för park- och idrottsändamål, vilket efterfrågas i området, men 
också för en eventuell solcellspark. 
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
(ej beslutad) på Hunnemaradeponin har det framkommit att det med stor sannolikhet 
kommer att ställas krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett 
hur marken kommer att nyttjas. 
  
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme enligt 
den utredning som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2021-03-16. Med hänsyn till det ska avsättningar ske vilket bedöms motsvara 27,0 mnkr 
under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära skyddsobjektet i området är 
Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra åtgärder bli aktuella, som inte är 
kända i nuläget, för att begränsa spridning av föroreningar till yt- och grundvatten i 
området, vilka tillkommer utöver sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter 
uppstår som kräver tillkommande åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.  
 
Den ekonomiska påverkan på resultatet för 2021 kommer inte att leda till att 
kommunens resultat blir negativt.  
 
Bakgrund och överväganden 
 
Enligt LKBR 6 kap 8 § och RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en 
avsättning redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller 
flera inträffade händelser som medför att det sannolikt blir ett utflöde av resurser för att 
reglera förbindelsen samt att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.  
 
Rekommendationen anger att det ska finnas legala förpliktelser, Miljöbalken 1998:808 
kräver att kommunen återställer deponin genom sluttäckning när deponin inte längre 
kan eller får användas för deponeringsändamål.  
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
på Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att 
ställas krav på sluttäckning av deponin. Sluttäckning planeras att påbörjas år 2023 
alternativt 2024. 
 
Vidare ska en avsättning göras enligt RKR med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Att sluttäcka deponin beräknas kosta 27,0 mnkr. Beloppet för sluttäckning 
baserar sig på den åtgärdsutredning som gjordes och presenterades 2021-03-16. Ny 
bedömning kommer att ske årligen fram tills saneringen och sluttäckningen är 
genomförd.   
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 14:40 

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) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Marie Björnsson, HR-chef 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef § 133 

 

Paragrafer 106-133  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2022-03-30 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Magnus Gärdebring 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2022-03-29 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-30 

Tillkännages t.o.m: 2022-04-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 109 Kommunens årsredovisning för 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR,  
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin, samt 
 
att godkänna årsredovisning för 2021.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till revisorerna 
och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning som presenterades på 
KSAU 2021-03-16. 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att 
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till 
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB 
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga 
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
 
Årets resultat 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för 
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra 
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra 
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en 
förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
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verksamhetsresultat och kvalitet.  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021 
 Bilaga Agenda 2030, 2021 
 Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 

 
Nedskrivning  
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång. 
   
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till KSAU den 2022-02-01.  
 
Avsättning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.  
   
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt  
den utredning som presenterades på KSAU 2021-03-16. Med hänsyn till det föreslås att  
avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära 
skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra 
åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa spridning av 
föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver 
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.   
 
Aktieägartillskott 
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov 
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren. 
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på 
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108,5 mnkr för Emigranten.  
 
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i 
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6 
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av 
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna, 
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017 
(förgävesprojektering).  

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till 
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad 
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för 
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt 
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 

 
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta 
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till 
Karlshamnsfastigheter AB:  
 

 öka belåningen i det egna bolaget,  
 göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen, 
 tillskjutas ett aktieägartillskott från Kommunfullmäktige.  

 
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt 
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen. 
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte 
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att 
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer 
ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i 
Karlshamn AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 
2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna årsredovisning för 2021.   
  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
  
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till revisorerna 
och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för  
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra  
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn  
AB.   
  
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget  
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för  
finansförvaltningen.    
  
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra  
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med 
en förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
verksamhetsresultat och kvalitet.   
  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.   
  
Till årsredovisningen finns fyra bilagor:  
•  Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021  
•  Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021  
•  Bilaga Agenda 2030, 2021  
•  Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
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Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Förvaltningschef Tomas Ringberg  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Verksamhetscontroller Anette Ericson  
Controller Susanne Andersen  
  
Protokollsanteckning 
 
Magnus Gärdebring (M) begär och beviljas följande protokollsanteckning:  
 
Karlshamnsoppositionen har i ett separat ärende reserverat sig mot att ge Stadsvapnet 
AB ett aktieägartillskott på 20,5 mkr. Vår mening är att det i det längsta ska undvikas att 
skicka in skattemedel i bolagskoncernen. Det är mycket svårt att göra värdeöverföringar 
åt andra hållet och vi ser möjligheter för Stadsvapnet att hantera aktieägartillskottet inom 
koncernen.

150



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-04-08 Dnr: 2021/358 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Kommunens årsredovisning 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna årsredovisning för 2021.   
  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
  
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till 
revisorerna och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för  
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra  
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn  
AB.   
  
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget  
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för  
finansförvaltningen.    
  
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra  
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med 
en förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
verksamhetsresultat och kvalitet.   
  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.   
  
Till årsredovisningen finns fyra bilagor:  
•  Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021  
•  Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021  
•  Bilaga Agenda 2030, 2021  
•  Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 
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Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn 
AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Protokollsutdrag KSAU § 109/2022 Kommunens årsredovisning för 2021  
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Förvaltningschef Tomas Ringberg  
Ekonomichef Åsa Nygren  
Verksamhetscontroller Anette Ericson  
Controller Susanne Andersen  
  
  
  
Per-Ola Mattsson (S)             Charlott Lorentzen (MP)               Mats Dahlbom (C)  
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Förvaltningsberättelse 
 

Sammanfattning  
Det finns mycket som utvecklats positivt för Karlshamns kommun. För verksamheterna 
inom utbildning har elevernas resultat i skolan förbättrats och utbildningsnämnden har nått 
budget i balans. Inom omsorgen sker ett arbete för att utveckla ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete, att genomföra omställningen till individens behov i centrum, att utveckla 
framtidens boende samt att hålla en budget i balans även om/när de riktade statsbidragen 
faller bort. I verksamheterna för arbete och välfärd har försörjningsstöden minskat i antal 
och antalet placeringar inom barn och familj har stabiliserats. Inom stöd och service i 
kommunstyrelseförvaltningen fortsätter arbetet med näringslivsfrågor, samhällsutveckling, 
folkhälsa, krisledning, inköpsprocess, utveckling av infrastruktur, digitalisering, hållbarhet 
osv. I folkhälsoarbetet har i flera delar utvecklats positivt och kommunen har bland annat en 
tio i topplacering gällande arbetet med våld i nära relationer. Vidare toppar Karlshamn 
tillväxtindex i Blekinge och fortsätter sitt strategiska arbete med tillväxten utifrån 
möjligheterna att bli ett av landets betydelsefulla logistikcentrum med hamn och 
järnvägsförbindelse. Vidare kan kommunen vara stolt över det faktum att vara först i 
Blekinge med 100 procent täckning av fiber till alla permanentbostäder och företag med 
avtal om fiber.     
 
Den ekonomiska hållbarheten är en utmaning när demografin förändras. Verksamheterna 
ska kunna ta emot ökade volymer samtidigt som det ekonomiska utrymmet är fortsatt 
begränsat de kommande åren.  Den löpande verksamheten är inne i en fas med 
anpassningskrav för att kommunen ska nå en god finansiell och ekonomisk hushållning, där 
överskottsmålen kan nås och självfinansiering av investeringar är möjligt.  
 
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra måluppfyllelse. 
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en förhållandevis, 
och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och 
kvalitet.  
 
För kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg mot god. 
Det finns en variation i måluppfyllelse för bolag och nämnder, där två bolag har negativa 
ekonomiska resultat som påverkar totalbedömningen för kommunkoncernen.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning 
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med det ekonomiska 
resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller kommunens långsiktiga 
ekonomi och finansiella resultat.  
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Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse *  

Karlshamn tar ansvar 
för morgondagens 
samhälle 

Måluppfyllelsen är inte total men på väg mot god. Flera 
av nämndernas indikatorer pekar på en positiv utveckling. 
Organisationen har ett genomgående hållbarhetsfokus i 
sina verksamheter som bidrar till ökad 
kommunövergripande måluppfyllelse 

 

Karlshamn erbjuder 
kunskap och bildning 
genom hela livet 

Måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god och flera 
indikatorer visar på en positiv utveckling. Förbättrade 
resultat ses inom utbildningsförvaltningen 

 

Karlshamn ger 
utrymme för hållbar 
utveckling och 
entreprenörskap 

Måluppfyllelsen är på gränsen till god. Arbetet med 
hållbar utveckling har tagit fart och blivit en naturlig del i 
det dagliga arbetet. 

 

Karlshamn är en plats 
för trygghet och 
livskvalitet 

En god måluppfyllelse. Trygga bostäder och 
bostadsområden samt väl fungerande förenings- och 
friluftsliv bidrar till måluppfyllelsen. 

 

Karlshamns kommun 
är en effektiv och 
innovativ organisation 

Kommunen har en utmaning i den ekonomiska 
utvecklingen de kommande åren men 
sammanfattningsvis kan ändå måluppfyllelsen betecknas 
som god inom vissa områden och på god väg inom vissa. 
Det finns osäkerheter i bedömningen när det gäller 
långsiktigt hållbar ekonomi. När det gäller både sjuktal 
och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att 
måluppfyllelsen ska kunna sägas vara god. En positiv 
effekt av Covid-19 är att organisationen hittat mer 
effektiva arbetssätt och att samarbete och flexibilitet har 
ökat. 

 

* Se även avsnitt om bedömning av resultat och måluppfyllelse av KF:s inriktningsmål från 
sidan 44. 
 
Det finansiella målet om en soliditet på i genomsnitt 60 procent på en 5 årsperiod uppnås, 
medan det finansiella målet om att resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av summan 
av skatte- och bidragsintäkter över en femårsperiod inte kan uppnås riktigt ännu. För det 
enskilda året nås målet gällande överskott med 2,6 procent. Karlshamns kommun har en 
relativt god soliditet i förhållande till andra kommuner och är på god väg mot en effektivare 
verksamhet med budget i balans.    
 
Kommunkoncernen fokuserar på hållbarhet vilket är tydligt genomgående i samtliga 
verksamheter. Energibesparande investeringar pågår inom kommunkoncernen och vid 
investeringar och upphandlingar ställer kommunen tydliga krav på ekologisk och social 
hållbarhet. Som exempel kan nämnas förnyelsebar leverans av fjärrvärme, LED-belysning 
och solceller. Karlshamnsbostäder samarbetar med kommunen och föreningar kring 
mångfald, inkludering och ökad integration. Medvetet arbete sker för att gå från 
försörjningsstöd till egenförsörjning. Inom omsorgens verksamheter sker ett samarbete 
inom Blekinge kring omställning till god och nära vård.  
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Blekinge och Karlshamn har fram till halva hösten varit relativt förskonade från pandemin i 
förhållande till riket. Därefter tog smittspridningen fart och det har varit en stor allmän 
smittspridning i Blekinge. Höjd beredskap och ett proaktivt arbete för att förhindra 
smittspridning har ändå tydligt påverkat kommunens verksamheter främst inom omsorg och 
arbete och välfärd men även inom utbildningsverksamheten. Med största sannolikhet 
fortsätter pandemin att påverka verksamheten, konjunkturen och enskilda individer under 
en tid framöver. Allas insatser har varit och är fortsatt mycket viktiga. I bolagen Karlshamns 
Hamn AB och Kreativum i Blekinge AB:s har verksamheten påverkats märkbart, där 
Kreativum endast kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet till 10 procent av det normala.   
 
Positiva effekter av pandemin är att många människor valt att satsa på byggnation på 
hemmaplan. Om-, till- och nybyggnad har medfört högre intäkter och skapat förutsättningar 
för ökat antal kommuninvånare. Fler digitala lösningar har implementerats och möjligheter 
till distansarbete har gett utrymme för medarbetarna att arbeta mer flexibelt.   
 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler 
timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och 
kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal.  
 
Kommunens verksamhet lämnar ett resultat på + 55 mnkr och kommunkoncernen redovisar 
+ 28 mnkr i sin helhet för år 2021. I den kommunala verksamheten har arbetet med 
anpassningar varit positivt för det ekonomiska resultatet men intensivt för verksamheterna. 
Verksamheter har ställt om, trots pandemi, och organisationen arbetar för att bli effektivare 
även under år 2022. Riktade statsbidrag har tillförts kommunen och underlättat den 
ekonomiska utmaningen i omsorgen och för utbildningsförvaltningen. Pensionskostnaderna 
har varit lägre, sjuklöneersättning har tillkommit löpande och skatteunderlaget har varit 
högre än förväntat. I kommunens resultat finns en avsättning för sanering av deponi samt 
ett aktieägartillskott med anknytning till byggnationen av etapp 5 på Piren. För 
kommunkoncernen är resultatet lägre än väntat. Avvikelsen beror på att det skett en 
nedskrivning i nybyggnationen på Piren som belastar resultatet för Karlshamnsfastigheter. 
Övriga bolag har resultat i nivå med tidigare år.  
 
Årets stora investeringar har varit Mörrumsskola, Emigranten etapp 5, markförvärv 
Duveryd, LSS-boende Korta vägen, Möllebacken, Torgpaviljongen, RoRo-projektet, 
Väggabadets 50-metersbassäng och utomhusdel, Asarums idrottsplats, utbyte 
belysningsarmaturer till LED samt exploateringar av framtida bostadsområden och 
exploateringar för näringslivssatsningar.  
 
Utmaningar och möjligheter inför 2022 är mycket osäkert med hänsyn till den rådande 
situationen som nu uppstått i Ukraina. Att ta hand om medarbetare och organisation efter 
pandemin fanns i planeringen, men möjligheterna kan komma att begränsas. 
Verksamheten kan komma att behöva ställa om till den nya situationen i Östeuropa. Men i 
första hand planerades en återgång till det nya efter pandemin, att behålla de nya 
arbetssätt som varit bra för medarbetare och organisation, att fortsätta effektivisera 
verksamheten och att arbeta med de mål som stått tillbaka under pandemin. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  
 

 

 
 

1) 2019: Skatteväxling kollektivtrafik -45 öre 
2021: Skattehöjning +57 öre 

2) Definitioner av nyckeltal framgår av avsnitt ”ord och begrepp”” 
3) Kommunkoncernen inkluderar förutom Kommunen även koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB samt 50 procent utav Västblekinge Miljö 

AB. 

 
 
 

159



 8 

Kommunkoncernen (organisation) 
 

Karlshamns kommun har 8 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision och 
kommunens verksamheter är indelade i fyra förvaltningar. Utbildningsnämnden servas av 
utbildningsförvaltningen, omsorgsnämnden av omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 
arbete och välfärd och kommunstyrelseförvaltningen arbetar mot övriga nämnder. 
 
Inför 2021 slogs tidigare samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna ihop till 
kommunstyrelseförvaltningen. 2021-06-01 avslutades nämnden för arbete och välfärd och 
verksamhetsområdena gick in under omsorgsnämndens ansvarsområde. Från och med 
2022-01-01 ändras omsorgsnämnden till socialnämnden. Omsorgsförvaltningen och 
förvaltningen för arbete och välfärd slås samtidigt ihop till socialförvaltningen 
 
Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona gått samman i ett gemensamt kansli med placering i Ronneby kommun. Under 
2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett nytt avtal för en gemensam 
överförmyndarnämnd från 2023. 
 
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. 
 
Från och med 1 juli har Kreativum tagit över ansvaret för innehållet i Ihre natur och 
kulturskola från Utbildningsförvaltningen. 
 
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 kommunkoncernen.  
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Nämnd 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. 
 

 

Nämnden för arbete och 
välfärd 

Nämnden ansvarade till och med 31 maj 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. Förvaltningen 
Arbete och Välfärd omorganiserades 1 maj och 
nämnden för Arbete och välfärd upphörde 1 juni. 
Nämndens ansvarsområde inkluderades i 
Omsorgsnämnden 
 

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. Se ovan angående 
utökat ansvarsområde för verksamhetsområdet 
Arbete och Välfärd. 
 

Karlshamns kommun 
tillämpar inte Lagen om 
Valfrihet (LOV) 
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Nämnd Verksamhet Privata utförare 
Utbildningsnämnden Nämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och Lärcentrum. 
 
Från och med 1 juli ansvarar Kreativum för 
innehållet i Ihre natur- och kulturskola. 

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. Från och med 
2021 har de tre kommunerna Karlshamn, 
Ronneby och Karlskrona slagits samman 
överförmyndarverksamheten som 
samlokaliserats i Ronneby. 

 

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. 

 

 
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. 
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Bolag Verksamhet 
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. 

Karlshamn Hamn AB 
(Hamnen) 

Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn 
Tank Storage (ägs till 50 procent av Karlshamns Hamn AB samt 50 procent 
av Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn Kombiterminal AB (ägs till 
100 procent). 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. Från och med 1 juli även ansvar för 
innehållet i Ihre natur- och kulturskola som tidigare bedrevs av 
utbildningsförvaltningen. 

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 
Blekinge har haft relativt få fall av Covid-19 i förhållande till riket även om antalet fall ökat 
kraftigt i slutet av året. Under senare delen av hösten 2021 har det varit stor allmän 
smittspridning i Blekinge, framför allt i Karlshamn och Karlskrona. 
 

 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2022-01-13 
 
Planerat utvecklingsarbete har fått vänta, underhållsarbete har skjutits på framtiden, 
tillsyner har behovsanpassats och så vidare. Förebyggande arbete med smittskydd, 
utbildning, information, lagerhållning och teknisk utveckling har fått ta en större del av det 
vardagliga arbetet.     
 
Tack vare möjligheten att få fram skyddande vaccin och att en stor andel av befolkningen 
utnyttjat möjligheten att vaccinera sig spås en ekonomisk återhämtning och konjunktur-
uppgång som enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) förväntas hämta hem tidigare 
nedgång betydligt snabbare än förväntat. Trots detta kvarstår restriktioner under året och 
kampen mot pandemin är långt ifrån över. Bedömningen är att det kommer att ta flera år 
innan arbetsmarknaden återhämtat sig. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår olika i de kommunala verksamheterna. 
Flera verksamheter tappar intäkter, vård- och omsorgsverksamheten har ökade kostnader 
för personal och förbrukningsmateriel, serviceverksamheterna har ökade kostnader för olika 
insatser och kommunstyrelseförvaltningen för teknisk utrustning. Kommunen i sin helhet 
tillskjuts ersättning för sjuklönekostnader men har också ansökt om ersättning för 
merkostnader avseende vård- och omsorg, hyressubventioner och smittskyddstillsyner. 
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Nettoeffekten av ersättningar och utökade kostnader är hittills positiv för de kommunala 
verksamheterna. 
 
Omsorgsverksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med trygg och säker vård och 
omsorg för brukare/ patienter. Det handlar främst om förebyggande insatser varav många 
påbörjades redan under 2020. Arbetet har visat sig vara mycket effektivt och endast ett 
fåtal brukare/ patienter har varit smittade. I takt med att brukare och personal vaccinerats 
har andelen smittade patienter helt reducerats. Inga brister i verksamhetens agerande har 
framkommit vad gäller spridning av smitta mellan brukare/ personal. 
 
Pandemin har ställt nya krav på samtliga delar inom utbildningsverksamheten, ett antal 
processer är försenade eller har skjutits fram. Bedömningen är ändå att omställningen gått 
relativt bra utifrån givna förutsättningar. Digitaliseringen har tagit språng både vad gäller 
pedagogiskt och administrativt perspektiv.  
 
Många människor har valt att satsa på byggnation på hemmaplan vilket märks tydligt inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde. 
 
Under hösten öppnades bibliotekslokalerna upp och verksamheten har kunnat bedrivas på 
smittsäkert sätt.  
 
Fritidsgårdarna har bedrivit sin verksamhet i fälttjänst för att fortsatt kunna erbjuda 
vuxenstöd och vuxennärvaro samt digital närvaro. Bedömningen är att det kommer att ta 
lång tid för föreningslivet att återhämta sig. Det har märkts ett ökat tryck med fler besökare i 
naturområden och på badplatserna samt efterfrågan på båtplatser. 
 
I november 2021 aktiverade kommundirektören åter krisledningsstaben till följd av Covid-
19. Samtidigt aktiverades även Krisledningsnämnden. 
 
Till följd av digital undervisning har Karlshamnsbostäder AB hyrt ut färre studentlägenheter. 
Servicen till hyresgästerna har varit sämre då det delar av året inte åtgärdats enklare fel i 
lägenheterna och inte genomförts fysiska visningar. Kontoret har varit helt stängt för besök. 
Tillvalsbeställningar har inte tagits emot och väldigt lite inre underhåll har utförts. Återgång 
till mer normala rutiner skedde från halvårsskiftet. 
 
Karlshamn Energi har påverkats bland annat genom att arbete som utförs i 
kundanläggningar såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbeten med mera 
senarelagts i perioder under året. 
 
Karlshamnsfastigheter AB har till följd av pandemin lämnat uppskov med hyran till vissa 
hyresgäster. 
 
För Hamnen har året präglats av pandemin med en högre sjukfrånvaro som följd.  
 
Kreativums verksamhet har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin. På 
grund av regler, rekommendationer och restriktioner har Kreativum bara kunnat erbjuda 
verksamhet motsvarande cirka 10 procent av det normala.  
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Kommunen 
Ett stort fokus på budget har präglat 2021 och planperioden 2022-2024. Nämnderna har 
arbetat aktivt med olika anpassningsåtgärder för nå budget i balans för 2021, men också i 
ett längre perspektiv. Att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt är en utmaning som 
tar tid.  
 
Vissa delar av kommunen har även under 2021 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. 

 
Digitalisering kommunen 
Den digitala utvecklingen har tagit ett språng, såväl utifrån verksamhets-, administrativt- 
och ett medborgarperspektiv. Digitala e-tjänster för att underlätta både för kommunens 
medborgare och personal har utvecklats och skapats under året.  
 
Följande e-tjänster är några av dem som tagits i bruk under 2021. Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag, fondansökan, dödsboanmälan, ansökan om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, månadsrapporter till kontaktpersoner inom omsorgens verksamhet, 
ansökan om särskilda insatser enligt LSS, ansökan om bygglov. Integration mellan 
Wordpress och GIS-kartfunktion, vilket är en digital tjänst för att uppmuntra till aktiv fritid 
samt för att möta medborgares krav på högre tillgänglighet, har genomförts. Kommunen 
samverkar med besöksnäringen och andra aktörer för att skapa flera lokala 
informationsplatser för turister och besökare. 
 
Genom att ställa om musikskolans verksamhet till digital undervisning istället för att ställa in 
har musikskolan kunnat bredda utbudet. Exempelvis digital musikproduktion och 
musikskapande, satsa på nya målgrupper samt bidragit till folkhälsan för barn och unga. 
 
Andelen inkommande elektroniska fakturor, e-fakturor, uppgår till 91 procent av det totala 
inkommande fakturaflödet. Kommunen erbjuder sedan många år e-faktura till dem som 
nyttjar kommunala tjänster. 
 
Under hösten har arbetet med införande av digitala tidrapporter att påbörjats inom tekniska 
verksamheten. Satsningen innebär effektivare arbetsflöde för både chefer, medarbetare 
och administrativ personal.  
 
Inom utbildningsförvaltningen har den digitala kompetensen ökat markant bland såväl 
lärare som elever och blivit ett viktigt medel för elever med hög frånvaro. Digitaliseringen 
har även bidragit till utveckling av metoder för att ge elever extra anpassning och särskilt 
stöd.  
 
Distansarbete kommer troligen att bestå till viss del även efter det verksamheten återgått till 
normalläge vilket kan innebära effektivare utnyttjande av kontorslokaler. Det är dock alltid 
verksamhetens behov som avgör när distansarbete är möjligt. Digitala möten och 
utbildningar kommer sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks då det är ett 
tids- och kostnadseffektivt val.  
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Bolagen 
Karlshamn Energi är nu i slutfasen i utbyggnaden av bredband. Det innebär att samtliga av 
kommunens permanentboende nu har möjlighet till uppkoppling. Inom VA har flera 
förbättringsprojekt påbörjats. Som exempel kan nämnas uppgradering av styrning på 
Sternö Reningsverk och ombyggnad av flera viktiga pumpstationer. 
 
Området solceller och laddboxar för privatpersoner och företag växer snabbt. Inom Värme 
har projektet installation av ny panna i bio-olja för Norra nätet påbörjats.  
 
Karlshamnsbostäder undersöker möjligheten att bygga i olika geografiska områden inom 
kommunen. Utgångspunkten är att stärka utvecklingsmöjligheten för landsbygden men 
även förtätningen/nyproduktion i stadskärnan ingår i planerna. 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.  
 
Volymmässigt utvecklas Karlshamns Hamn bra. Lönsamheten släpar dock i utveckling på 
grund av en stor investering som påverkar servicen.  
 
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framför sig. Det befintliga fastighets-
beståndet åldras och kräver ökat underhåll vilket innebär behov av investeringar. Största 
utmaningen är dock vad som kommer att hända efter pandemin och hur arbetsplatserna 
kommer att utvecklas. Mer distansarbete påverkar behovet av kontorsytor. Projektet 
Emigranten riskerar att bli dyrare än de 430 mnkr som är beviljad borgensram. 
 
Kreativum har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin vilket hämmat 
möjligheten till intäkter. Utifrån den mängd besökare de kan ta emot har de haft en relativ 
hög beläggning kopplat till en populär dinosaurieutställning.  
 
Västblekinge Miljö AB har från och med 2021 en ny organisationsstruktur. Syftet är att 
tydliggöra kärnuppdraget, skapa förutsättningar för mer strategiskt arbete och samtidigt 
underlätta det operativa arbetet.  
 
Digitalisering bolagen 
Karlshamnsbostäder utvecklar sin digitala kompetens och fokuserar på att hitta digitala 
lösningar för att skapa effektivitet i verksamheten. Som exempel kan nämnas digital 
bokning av tvättider, digitala hyresavier och automatiserad visningsinbjudan till lägenheter. 
 
Karlshamnsfastigheter har påbörjat arbetet med att digitalisera lokaler och hyresavtal. 
 
Karlshamn Energi har genomfört ett omfattande förändringsarbete som avser digitalisering 
och nya system för fakturering, kundhantering och mätinsamling (VA). 
 
Västblekinge Miljö AB har fortsatt utveckla bolagets digitala närvaro på sociala medier som 
Instagram och LinkedIn. 
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Händelser av väsentlig betydelse efter 
verksamhetsårets slut 
Pandemin har fortsatt och smittspridningen ökat kring jul- och nyårshelgen men även in på 
nyåret. I samband med skolstarten i januari 2022 ökade smittspridningen markant vilket 
innebär att många barn och unga smittades och därmed även många nära anhöriga med 
ökad sjukfrånvaro som följd. Restriktionerna har av regeringen beslutats upphöra den 9 
februari med en förhoppning om den värsta smittspridningen då är över och att pandemin 
omklassificeras och inte längre betraktas som en samhällsfarlig sjukdom. 
  
I mitten av februari meddelade SKR en ny skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:06) som 
visar på en starkare utveckling än prognosen i december för åren 2021-2023 men svagare 
för 2024-2025. Sammantaget innebär det en högre slutnivå 2025. För 2021 beror 
förändringen på att lönesummans utveckling för 2021 blev starkare de sista månaderna än 
tidigare prognoser. Utvecklingen därefter beror på en starkare konjunkturutveckling. 
Bedömningen är också att inflationen faller tillbaka under senare delen av 2022 efter att ha 
drivits upp av höga energipriser i slutet av 2021. 
 
Generellt sett har elpriserna ökat kraftigt i landet och i synnerhet i södra Sverige i slutet av 
året men även efter årsskiftet. Den förväntade kostnadsminskningen i samband med utbyte 
till LED-belysning har inte uppnåtts med hänsyn till de ökade elpriserna. I övrigt har det inte 
påverkat kommunen märkbart då elpriserna enligt avtal är fasta.   
 
Även andra varor och tjänster har blivit dyrare vilket innebär ökade kostnader för bland 
annat livsmedel och drivmedel. 
 
Med tanke på vad som händer i omvärlden, bland annat Rysslands invasion av Ukraina, så 
behöver det finnas en beredskap för viss ökning av nyanlända samt flyktingar. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 

Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Omvärldsrisk 
Demografi och förändrad 
samt åldrande befolkning 

Ökade volymer och ökat tryck 
på omsorgsverksamheten. 
 
 
 
Förändrade volymer och 
förändring av trycket på 
förskola, grundskola och 
gymnasieskola 
 
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 
utvecklingen inom äldre-, LSS-
verksamheterna samt inom 
socialtjänsten. 
 
Planering av lokalbehov och 
kompetensförsörjning 
 
 
 
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. 

Klimatanpassa samhället Under året har översvämningar 
med mera visat på behovet av 
att klimatanpassa samhället. 
Beräkningar visar på höga 
kostnader för att anpassa och 
ställa om. Ansvaret behöver 
tydliggöras. 

Arbete med att ta fram klimat- 
och energistrategi samt 
klimatanpassningsplan pågår 
och förväntas vara klar under 
2022.  
 
Arbetet med att ta fram en 
koldioxidbudget för det 
geografiska området 
Karlshamn pågår.  
 
Klimatfrågor, 
dagvattenhantering, 
strandskydd och 
jordbruksintresse påverkar 
planeringstakt och möjligheter. 

Verksamhetsrisk 
Kompetensförsörjning Svårigheter att rekrytera 

kompetent personal  
 

Aktivt arbete med kompetens-
försörjning och strategiska 
utvecklingsområden 

Finansiell risk 
Ränterisk Inom kommunkoncernen har  

räntebindningstiden förändrats 
och håller ett något lägre 
genomsnitt än tidigare på 3,4 
år. Andelen lån med rörlig 

Bedömning görs vid varje 
omsättning av lån samt 
nyupplåning så att det blir en 
balans på förfallotidpunkter 
samt bunden/ rörlig ränta. 
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ränta och förfall kortare än 1 år 
uppgår till 19 procent av totala 
låneskulden. Låg 
genomsnittsränta, 0,7 procent. 
 

Investeringsplaner tas fram för 
bolag och kommun. 

Finansieringsrisk, lån och 
borgen 

Kommunkoncernens låneskuld 
är relativt hög vilket är en 
riskfaktor vid bedömning av 
låneutrymme. 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. 

Finansieringsrisk, statsbidrag Risk att en allt större andel av 
kärnverksamheten finansieras 
av statsbidrag. Utmaningen blir 
långsiktig finansiering av 
verksamhet genom att 
statsbidrag som möjliggör 
satsningar som ökar kvalitén 
och stärker personalen 
exempelvis inom omsorgens 
verksamheter snabbt kan 
förändras. Samtidigt svårt 
rekrytera personal till vård och 
omsorg. 

Detta är en angelägen fråga för 
SKR som sedan flera år tillbaka 
arbetar för att få till fler 
generella och färre riktade 
statsbidrag. 
 
För att få en effektivare 
användning av de offentliga 
medlen för välfärdstjänster 
behöver kommuner och 
landsting större handlings-
utrymme och mindre detalj - 
styrning. Samarbetet mellan 
staten och kommuner och 
landsting om hur de statliga 
bidragen kan utvecklas och 
utformas behöver därför bli 
väsentligt bättre. 

 
 
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. 
Massvaccineringen som kom igång under året har bidragit till att minska de svåraste 
konsekvenserna och belastningen till följd av pandemin men trycket på verksamheterna har 
stundtals ändå varit högt. Den stora osäkerheten har inneburit svårigheter att planera 
långsiktigt vad gäller exempelvis verksamhet, bemanning, investeringar samt ta fram 
ekonomiska prognoser.  

 
Att klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan är ett område 
som är viktigt för att klara kommande års utmaningar. Myndigheternas krav vad gäller 
klimatrelaterade frågor, dagvattenhantering, hantering av jordbruksmark, strandskydd med 
mera skärps hela tiden och kommunens arbete med att ta fram en klimat- och 
energistrategi pågår. 
 
Andra områden är att ställa om välfärden med hjälp av modern teknik samt genomföra 
insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden och 
som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet och utanförskap. 
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Risk för ökad statlig styrning genom riktade statsbidrag vilket ofta resulterar i ökad 
administration, exempelvis dokumentation, och lägre produktivitet. Konsekvensen blir ofta 
mer fokus på uppföljning än utveckling av verksamheten med modern teknik och nya 
arbetsmetoder. 
 
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.   
 
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.  
 
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. 
 
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Källa: SCB, statistiknyheter 2022-02-22 
 
Vid årsskiftet 2021/2022 var 10 452 326 personer folkbokförda i Sverige. Under året ökade 
befolkningen med 73 031 personer, en ökning med 0,7 procent. 2020 var det den lägsta 
folkökningen sedan 2005. År 2021 var folkökningen större än året före men fortfarande 
lägre än övriga år sedan 2005.  
 
Befolkningen i Sverige ökar dels för att det föds fler än det dör, men i än högre utsträckning 
eftersom fler invandrar än utvandrar.  
 
Under 2021 ökade folkmängden i 19 av 21 län och i 205 av landets 290 kommuner. Det är 
fler än 2020 då 17 län och 167 kommuner hade en folkökning. 
 
Två län hade en minskad folkmängd under år 2021. I Västernorrlands län minskade 
befolkningen med 361 personer och i Blekinge län minskade befolkningen med 119 
personer jämfört med föregående år. 
 
I 85 kommuner minskade folkmängden under år 2021. Det är 38 kommuner färre än 2020. 
Störst befolkningsminskning noterades i Lomma (-238) följt av Bengtsfors (-182), 
Karlshamn (-176) och Ronneby (-172).  
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Befolknings-
utveckling Blekinge 2021 2020 Förändring 

20-21 
Förändring 

% 2019 2018 

Blekinge 158 937 159 056 -119 -0,07% 159 606 159 684 
Karlshamn 32 226 32 402 -176 -0,54 % 32 473 32 330 
Karlskrona 66 708 66 515 193 0,29% 66 622 66 675 
Olofström 13 263 13 311 -48 -0,36% 13 426 13 516 
Ronneby 29 200 29 372 -172 -0,59% 29 633 29 695 
Sölvesborg 17 540 17 456 84 0,48% 17 452 17 468 

 
Karlshamns 
utveckling 2021 2020 2019 2018 2017 

Födelseöverskott -103 -96 -59 -79 -89 
Invandringsöverskott -1 68 88 203 277 
Inrikes 
flyttningsöverskott -156 -53 110 7 -130 

Justeringspost 84 10 4 -1 12 
Folkminskning 
/ökning -176 -71 143 130 70 
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Andelen personer med utländsk bakgrund var 18,4 procent i Karlshamn (18,1 procent 
2020) jämfört med 26,3 procent för riket (25,9 procent). Sett till totalbefolkningen var 
Karlshamn storleksmässigt på 82:a plats i landet, en försämring mot 2012-2020 då vi låg på 
81:a plats). 
 
Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män. 
För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män. 
 
Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,5 år jämfört med Blekinge 43,8 år och 41,6 år för 
riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,6 år och Karlskrona 
lägst med 42,4 år. Ronneby ligger på 44,0 år.  
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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 (54 procent mot 58 
procent). 

  
Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer att öka. Invånarna 80 år 
och uppåt förväntas öka med ca 30 procent under de kommande 10 åren både lokalt och 
nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet och i början av 50-talet. Åtta 
procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har 
en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas enligt SKR öka efter år 
2020. 
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Arbetsmarknad 
Källa: Region Blekinge, Rapport Covid19 i Blekinge län, 2022-01-13 
 
7,3 procent, totalt 369 607 personer var inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i 
januari månad 2022. Av dessa var 43 262 personer, 9,1 procent, i åldern 18-24 år. I takt 
med att restriktionerna har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. 
 
Vid utgången av 2021 fanns det 1 416 personer (2020: 1 682 personer) i öppen 
arbetslöshet eller åtgärder i Karlshamn.  
 

 
 
Ungdomar har drabbats hårt av coronakrisen och gruppen stod för en stor andel av 
ökningen av arbetslösheten under våren 2020. Men från det att arbetslösheten kulminerade 
i juli 2020 har den minskat succesivt och färre ungdomar i Blekinge län var inskrivna som 
arbetslösa hos arbetsförmedlingen i december 2021 jämfört med före pandemin. Vid 
utgången av december fanns det 216 personer mellan 18-24 år i öppen arbetslöshet eller 
åtgärder i Karlshamn. 
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Bostadsmarknad 
Planering pågår för nya bostäder och bostadsområden såsom Stärnö sjöstad, Nya 
stationsstaden, Janneberg-Duveryd, Strömma och Hällaryd. Det har färdigställts ett 
flerfamiljshus av en privat entreprenör i Stationsområdet. 
 
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. Karlshamns 
kommuns vision ”Karlshamn 50 000” innebär att större exploaterings- och planeringsprojekt 
kommer att behöva prioriteras i syfte att leva upp till visionen. 
         

 
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 
 
I Länsstyrelsens ”Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021” framkommer att 
Blekingekommunerna, förutom Olofström, bedömer att det finns ett underskott i 
kommunernas bostadsmarknadsläge:  
 
Hur bedömer kommunerna i Blekinge kommunens bostadsmarknadsläge januari 2021: 

 
Källa: Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021 
 
Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS nr: 2000:1383) följer att 
samtliga förekommande samhällsgruppers behov av ändamålsenliga bostäder i samhället 
ska beaktas i den kommunala planeringen. Kommunerna lyfter de mest utsatta grupperna 
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som de som är svårast att hitta/uppföra attraktiva boendeformer för, speciellt i mer 
attraktiva lägen. 
Ungdomar - Endast Olofströms kommun anger att det är balans på bostadsmarknaden för 
ungdomar mellan 19 och 25 år. 
Studenter - Situationen på bostadsmarknaden för studenter varierar i länet. I Olofström 
anger man att frågan inte är aktuell medan man i Karlshamn uppvisar ett överskott av 
bostäder. I länets övriga tre kommuner är det ett underskott på bostäder för studenter. 
Äldre - alla länets fem kommuner anger att de har balans. 
Personer med funktionsnedsättning - Ronneby och Sölvesborgs kommuner bedömer att 
det är balans på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som behöver 
särskilt boende. Karlskrona, Karlshamn och Olofström, bedömer dock att det är obalans i 
form av underskott. 
 
Betydande avtal och regelförändringar 
Från och med 1 januari 2021 skärptes kraven i Lagen om offentlig upphandling (LoU) 
gällande redovisning av statistik samt efterannonsering av upphandlingar även för mindre 
belopp. 
 
Riksdagen har beslutat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 
19–23 år under perioden januari 2021 till och med mars 2023. Nedsättningen har tillkommit 
för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att arbetsgivare skall behålla 
personal som är nyanställd. Sänkningen gäller för ersättningar som uppgår till högst 25 000 
kronor per månad, där arbetsgivaravgiften uppgår till 19,73 procent av lönesumman. Utöver 
kostnad för arbetsgivaravgift samt avtalsförsäkringar intjänas även avtalspension, vilket 
medför att PO totalt blir 25,45 procent. 
 
Under hösten 2021 kom ny lagändring vilket innebär att konverteringsregel till 
tillsvidareanställning sker redan vid 1 1/2 års anställning under en femårsperiod.  
 
Utredningen om en God Kommunal hushållning lämnades över till regeringen under hösten. 
Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta 
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner som ligger i linje med målen för den nationella 
finanspolitiken. Uppdraget har även bestått av att föreslå hur krav på god ekonomisk 
hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade. Utredningen föreslår att 
lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag som ska skapa förutsättningar för 
en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt 
tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad 
socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. 
Förslaget till en ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
 
Utredning om översyn av hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet har startat 
bland annat med syfte att klargöra om det går att förenkla systemet samt kommuners och 
regioners möjlighet att påverka den egna skattekraften.  
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Hållbarhet 
Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
 
Vid investeringar och upphandlingar ställer kommunen tydliga krav på ekologisk och social 
hållbarhet. Under en provperiod erbjuds företagare möjlighet att under ett bokat möte” låna 
en upphandlare” och få råd och information i upphandlingsfrågor. Hittills har ett företag hört 
av sig sedan starten för åtta månader sedan. 
 
Även Karlshamnsbostäder har genom sina upphandlingar möjlighet att påverka genom att 
ställa krav på ekologisk och social 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. 
 
Arbetet med att integrera Agenda 2030 på ett tydligt sätt i styrningen kvarstår dock vilket 
kommer att förtydligas i nytt kommunprogram för 2023-2026. 
 
Social hållbarhet 
En viktig parameter i social hållbarhet är egenförsörjning. Antalet hushåll som får 
försörjningsstöd har minskat från 305 hushåll i januari till 288 hushåll vid årsskiftet vilket 
innebär att målet 10 procent årlig minskning av antalet hushåll som får försörjningsstöd  
uppnås. 
 
Det goda samarbetet med olika föreningar har utvecklats under pandemin och antalet 
besökare i våra naturområden har ökat. Kommunen har exempelvis vidareutvecklat 
konceptet fritidsbibblan vilket gjort det möjligt för fler medborgare att prova på olika sporter 
och naturupplevelser. Antalet fikaplatser har utökats inom olika områden.  
 
Arbetet med att HBTQ- certifiera nyckelpersoner inom kommunen har genomförts enligt 
plan. 
 
Omställningen till god och nära vård är en process som pågår i samverkan med regionen 
och övriga kommuner i Blekinge. Detta kommer ställa högre krav på kompetens och 
trenden pekar på ett utökat åtagande inom främst hemsjukvård och myndighetsutövning 
men också i hela omsorgsverksamheten. 
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Karlshamnsbostäder främjar mångfald, inkludering och en ökad integration tillsammans 
med kommun och föreningar. Genom bo-inflytande erbjuds hyresgästerna olika typer av 
aktiviteter i syfte att minska utanförskap och otrygghet. Samtidigt skapas livskvalitet. Stor 
vikt läggs på äldre hyresgäster samt barn, där samverkan med olika aktörer leder till en 
meningsfull fritid för barn och att ofrivillig ensamhet för äldre motverkas. Detta bidrar till 
social hållbarhet. Karlshamnsbostäder arbetar kontinuerligt med att identifiera hållbara och 
innovativa boendeformer för att skapa attraktiva boendemiljöer som fungerar i livets alla 
skeenden.  
 
Utbildningsnivån har stor betydelse för den sociala hållbarheten över tid: 

  
Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 
 

  

 Källa: Kolada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Blekinges
kommuner

(ovägt medel)

Liknande
kommuner,

övergripande

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg

Invånare, 25-64 år, med 
eftergymnasial utbildning, 

andel (%) 2020

0

2

4

6

8

10

12

14

Blekinges
kommuner

(ovägt medel)

Liknande
kommuner,

övergripande

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg

Invånare, 25-64 år, med 
låg utbildningsnivå, 

andel (%) 2020

179



 28 

Ekologisk hållbarhet 
Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår i samband med att leasingkontrakten går 
ut. Det föreligger dock nya förutsättningar då krisledningen ställt krav på att en andel 
fossilberoende bilar måste finnas kvar i händelse av krissituation. Det innebär att andelen 
fossilfria bilar inte kan öka. 
 
Arbetet pågår för att minska matsvinnet inom måltidsverksamheten. Under 2021 minskade 
matsvinnet vilket innebär att målet om en minskning med 20 procent jämfört med 
föregående år uppnåddes. 
 
Andelen ekologiska livsmedel har justerats ned av besparingsskäl. 
 
Energibesparande investeringar kopplat till ventilation och inomhusklimat pågår inom 
kommunens verksamhet. Vid planering och nybyggnation uppmuntras till ekologiskt 
hållbara miljöer. Ett exempel på detta är att förtäta istället för att bygga ut på ekologiskt 
känslig mark. 
 
Ökat antal strandskyddsdispenser talar tydligt om att det är havs- och sjönära boende 
människor föredrar. Samtidigt skärps myndigheternas krav vad gäller klimatrelaterade 
frågor, dagvattenhantering, hantering av jordbruksmark, strandskydd med mera hela tiden. 
Nya lagar och regler fördyrar och försvårar planprocessen på många sätt. 
 
Nybyggnation av torgpaviljongen har slutförts under sommaren och verksamhet i privat regi 
har startat. Delar av den gamla byggnaden bland annat trappa, kaklad vägg och källarplan 
har bevarats. 
 
Kreativum verkar för att öka kunskapen om hållbar utveckling genom att inspirera 
ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, 
entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling för att möta framtida 
samhällsutmaningar. 
 
För Karlshamnsfastigheter är energifrågan viktig och energibesparingsprojekt kommer att 
påbörjas. Fokus nu är att nybyggnationen av Emigranten (piren etapp 5) ska bli 
energieffektiv. Karlshamnsfastigheters fordon drivs fossilfritt. 
 
Karlshamn Energi arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av 
fjärrvärme genom att ersätta reservproduktionen baserad på fossila bränslen till främst 
bioolja men även genom att optimera leveransen av spillvärme från Södra Cell. 
 
Karlshamns Hamn arbetar aktivt med och utvecklar löpande sitt miljöarbete. Som exempel 
kan nämnas att en av de stora varorna de arbetar med kommer på tåg och skeppas ut på 
båt vilket miljömässigt är ett bra sätt att transportera varor på.  Mätetalet CO2 är viktigt att 
följa och förbättra. Ett kraftigt ökande behov av bogsering inverkar negativt på CO2 
utsläppen. LED-belysning är genomförd på många ställen inom hamnen och satsning på 
solceller kommer att stå klart 2022.  
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Ekonomisk hållbarhet 
Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. 
Investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt 
eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan 
bli godkända för Kommuninvests gröna lån. Förutom miljönyttan innebär gröna lån bättre 
lånevillkor.  
 
Kommunen har fått gröna lån beviljade till sina energieffektiva satsningar på ny ishall och 
skola i Mörrum. Kommunens smarta energilösningar, bland annat genom återvinning av 
energi och satsningarna på solceller, påverkar såväl miljö som ekonomi positivt. 
 
Även Karlshamnsbostäder AB har blivit beviljade Lån för Social Hållbarhet på 60 mnkr för 
Fridhemsprojektet. Kommuninvest har uppmärksammat detta i sina kanaler och 
ekonomichefen kommer att delta på ett frukostmöte i mars.  

 

Verksamhetsrisker 
 
Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen 
Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på 
de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, ledarskap, arbetsinnehåll och 
anställningsvillkor. Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera 
verksamheter är högre än önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att 
möjliggöra hållbara chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och chefer är 
centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som 
uppstår i samband med personalomsättning.  
 
Det kommer finnas stora utmaningar att rekrytera personal, framför allt med rätt kompetens, 
fram till 2035. Antal sökande till t ex vård och omsorgsprogrammen eller KomVux förväntas 
inte vara i nivå med det framtida behovet. En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en 
av de viktigaste frågorna för att säkerställa en god kvalitet i kommunens verksamheter.  
 
Följdeffekter av pandemin 
Det är viktigt att komma ihåg att det sannolikt finns stora eftersatta behov inom ett antal 
områden kommande år som visar sig först när pandemin avtar. 
 
Enligt Skolverkets enkätundersökning finns exempelvis indikationer om ökad psykisk 
ohälsa och utbildningstapp bland unga till följd av distansundervisning. De ekonomiska 
effekterna av detta är svåra att beräkna. I Karlshamn visar de första indikationerna på en 
inte alltför stor utbildningsskuld då resultaten i grundskola/ gymnasieskola följer tidigare 
trender. Elevernas måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolans nationella program 
har ökat.  
 
Ökad belastning på socialtjänsten till följd av att orosanmälningarna, våld i nära relationer, 
alkohol- och spelmissbruk har ökat under pandemin och till följd av ökad arbetslöshet. 
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Riktade statsbidrag  
Äldreomsorgen 
Riktade statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på hur de ska användas skapar osäkerhet 
och riskerar att försämra produktiviteten samtidigt som medel som ej används i 
äldreomsorgen under 2021 ska återbetalas. Under året har det varit en utmaning att förstå 
villkoren för nya statsbidrag för att kunna använda dem optimalt i verksamheten då villkoren 
ändrats eller krävt förtydligande. 
 
Utbildning  
Skolverket har under åren 2021-2023 beviljat riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska.  
Det finns dock en risk med att nämnden har en betydande del av sin verksamhet 
finansierad med statliga medel då dessa intäkter är osäkra och kan förändras mellan åren. 
 
Finansiella risker 
 
Kommunkoncernen 
Investeringstakten har varit hög under flera år inom kommunkoncernen. Bolagen som 
bedriver en betydande verksamhet, står fortfarande inför behovet av att göra investeringar 
för att kunna expandera och/eller bedriva en säker verksamhet. Låneutrymmet har efter 
flera år av hög investeringstakt blivit begränsat och för att kunna prioritera och skapa en 
helhet har riskanalyser implementerats för bolagen. För den kommunala verksamheten 
som från och med år 2022 är självfinansierande, används fortfarande grundläggande 
investeringskalkyler.  
 
Riskanalyserna som är implementerade i bolagskoncernen leder fram till olika 
prioriteringsnivåer och har kompletterande information gällande lönsamhetskalkyler med 
mera, för att göra arbetet på koncernivå hanterbart och överskådligt. Låneutrymmet har 
sedan beslut om investeringar och borgensramar utökats, då långivaren bedömer att 
kommunen har en bra riskspridning bland investeringarna, att det finns finansiella styrkor i 
bolagen, att den kommunala verksamhetens resultat utvecklas positivt och att det finns en 
självinsikt om det finansiella utrymmet behöver prioriteras.  
 
För kommunsektorn slutade pandemiåret 2020 med rekordstora ekonomiska resultat för 
många kommuner och trenden tycks bestå även för 2021. Kommande år prognostiseras en 
positiv skatteunderlagsutvecklingen. Dock kvarstår en osäkerhet baserat på att 
skatteunderlagsprognoserna svängt kraftigt under pandemin. Därtill kommer den rådande 
situationen i Östeuropa. Karlshamns kommun bör fullfölja arbetet med åtgärder, 
anpassningar och prioriteringar för att undvika ett sämre ekonomiskt läge. Det är viktigt att 
kommunen får en stabil och långsiktigt god och hållbar ekonomisk utveckling som möjliggör 
att framtida konjunktursvängningar och demografisk utveckling kan hanteras. 

 
Hamnens verksamhet är konjunkturkänslig och påverkas av världsekonomins utveckling 
där pandemin har satt sina spår och där situationen i Östeuropa kan påverka. 
 
Kreativum påverkas av de restriktioner som sätts upp gällande smittspridning men också av 
hur väl bolagets nya inriktning tas emot.    
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Karlshamnsfastigheter har under året beslutat att pausa byggnationen av projektet 
Emigranten. Projektets slutkostnad riskerar väsentligen att överstiga budget. 
 
Kommunen 
Arbetet med att sänka kostnadsnivån i de kommunala verksamheterna samt att sänka 
investeringsnivån genom omprioriteringar har fått effekt under 2021. Arbetet med att sänka 
kostnadsnivåerna har inneburit att flera verksamheter har färre medarbetare och att nya 
arbetssätt har implementerats. Den stora utmaningen under omställningen är att behålla 
kvaliteten och samtidigt tillgodose realistiska förväntningar från medarbetare och 
medborgare. Verksamheten har gjort en stor insats under 2021 som måste bibehållas 
under 2022.  

 
Känslighetsanalys 
 
Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr 
Skatteintäkter 1 procent 16 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 Kommunkoncernens kostnader   
Räntekostnader 1 procent 2,0 mnkr, ger dock ej 

helårseffekt på grund av 
merparten bundna räntor  

 
 

Likviditet och soliditet 
Kommunkoncernen 

Soliditeten i kommunkoncernen uppgick per 31 december 2021 till 22 procent vilket är en 
minskning jämfört med föregående år (24 procent). Soliditeten har påverkats av att 
investeringar i högre grad finansierats genom upplåning än eget kapital. Under 2021 finns 
även en nedskrivning i Karlshamnsfastigheter AB som påverkar soliditet i viss mån 
negativt. Soliditeten är lägre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för 
kommunkoncernen. 

 

Kommunen 

Kassalikviditeten i kommunen har nästan halverats 2021 jämfört med 2020 och uppgår till 
15,5 procent (28 procent). Trots en likviditet på under hundra procent bedöms den 
finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredställande 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.  
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten uppgick till 
58 procent 2021, vilket är en försämring jämfört med föregående år.  
 

Låneskuld och räntor 
Riksbanken har lämnat besked om att reporäntan troligen blir kvar på 0 i tre år vilket 
innebär fortsatt låga räntor vid upplåning. 
 
Kommunens ökade låneskuld och ökande borgensåtagande beror på en ökad 
investeringsnivå. Då investeringarna i större utsträckning än tidigare finansieras med extern 
finansiering samtidigt som kommunen har haft svaga ekonomiska resultat med följden att 
soliditeten har försämrats. Från och med år 2022 är kommunens investeringar 
självfinansierade.  
 
Kommunkoncernen 
Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 december 2021 till 3 392 mnkr vilket är 
en ökning med 353 mnkr under 2021. Låneportföljens status för kommunkoncernen ser ut 
enligt följande tabell:    

 
 
Låneportföljen är fördelad på följande bolag: 

 
 
 
Riskspridningen genom olika bindningstider ser ut enligt följande: 
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Kommunen 
Kommunens låneskuld uppgår till 300 mnkr per 2021-12-31 vilket är en ökning med 50 
mnkr sedan årsskiftet. Låneportföljens status för kommunen ser ut enligt följande tabell: 

 
 
Riskspridningen genom olika bindningstider ser ut enligt följande: 

 
 
Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig 
ränta bör inte överstiga 50 procent. Högst 40 procent av de bundna lånen i skuldportföljen 
får omsättas/ förfalla under ett och samma år.  
 
Två lån, totalt 100 mnkr, är så kallat gröna lån vilket innebär att de är kopplade till hållbara 
energieffektiva investeringar, Mörrumsskola samt Jössarinken. 
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Utrymmet för att investera beräknas förenklat som årets resultat + avskrivningar.  
Utifrån 2021 års resultat (+55 mnkr) och avskrivningar (110 mnkr) blir detta 165 mnkr. 
 

Borgensåtagande 
Vid årsskiftet var borgensåtagandet 3 089 mnkr vilket innebär att åtagandet ökat med 304 
mnkr sedan årsskiftet. Ökningen kan hänföras till de helägda bolagen.  
 
98 procent av borgensåtagandet avser kommunens helägda bolag vilket är oförändrat 
jämfört med föregående år. 
 
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. 
Sedan 2020 har borgensavgiften förändrats. Borgensavgiften, som varierar mellan bolagen, 
debiteras tertialsvis och beräknas på nyttjad borgensram. Söderberg och Partner gör 
årligen beräkning av marknadsmässig nivå på borgensavgiften per bolag.  

 
Pensionsförpliktelser 
Kommunen 
Kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 707 mnkr (713 mnkr 2020-12-31). 
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 av KPA Pension. Ansvarsförbindelsen samt 
avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som uppgår till 24,26  procent 
av pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel. 
 
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.  
 
Den sammanlagda pensionskostnaden samt löneskatten uppgår till 127 mnkr 2021 jämfört 
med 131 mnkr under föregående räkenskapsår.  
 
Till följd av beslut om förändrat livslängdsantagande, RIPS21, (ökad medellivslängd främst 
bland män) har pensionsskulden räknats upp med i genomsnitt 3,1 procent för 
ansvarsförbindelsen och 5,4 procent för avsättningen. Försäkrat pensionsåtagande 
påverkas inte. 
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Pensionsförpliktelse, Kommunen 2021 2020 
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen;     
 - Avsättning inklusive särskild löneskatt 6 6 
 - Avsättning inklusive särskild löneskatt för 
förtroendevalda 3 3 
 - Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 589 608 
Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 109 96 
Summa pensionsförpliktelser 707 713 
      
Förvaltade pensionsmedel     
Totalt pensionsförsäkringskapital KPA pensioner 131 118 
 - varav överskottsfond 1 1 
Summa förvaltade pensionsmedel 131 118 
      
Finansiering     
Återlånade medel 576 595 
Konsolideringsgrad 19% 17% 

 
KPAs analys av pensionsskulden per 2021-12-31, inklusive femårsprognos, visar att 
pensionsförpliktelsen inom linjen (ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt) som uppgår till 
589 mnkr i bokslutet prognostiseras att fortsatt minska med 24,7 mnkr under 2022 till 564 
mnkr. Femårsprognosen visar på fortsatt minskning till 487 mnkr år 2026 då det inte 
tillkommer några nya pensionstagare i denna pensionslösning. 
 
Enligt KPAs analys per 2021-12-31 uppgår avsättningen till pensioner till 5,9 mnkr (inkl 
löneskatt) vilket är en minskning med 0,1 mnkr sedan föregående räkenskapsår. 
Femårsprognosen visar på fortsatt minskning till 4,6 mnkr 2026 då det inte tillkommer några 
nya pensionstagare i denna pensionslösning. 
Pensionsavsättningen för förtroendevalda (OPF-KL) ökar med 0,5 mnkr till 3,5 mnkr sedan 
föregående räkenskapsår och prognostiseras fortsätta att öka successivt till 7,8 mnkr 2026.  
 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen (KAP-KL, AKAP-KL) som förvaltas av KPA Pension 
beräknas premierna i öka med ca 12 mnkr till 76 mnkr, inklusive löneskatt, fram till 2026. 
Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) ökar enligt prognosen med 11 mnkr till 27 
mnkr år 2026. 

 
Kommunkoncernen 
För bolagen inom kommunkoncernen finns försäkringslösningar för att hantera bolagens 
pensionsåtaganden. 
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Skatteintäkter och statsbidrag  
 
Skatteunderlagsutveckling  
Största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete och den arbetsföra delen av 
befolkningen ökar betydligt långsammare. 
 
Enligt SKR är tillväxten av skatteunderlaget god vilket innebär att den planerade 
nedtrappningen av det generella statsbidraget under 2022 och 2023 klaras av med en 
resultatnivå på över 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Vår kommun har under 
de senaste åren haft betydligt svagare ekonomiska resultat än merparten av övriga 
kommuner vilket innebär att det är högst osäkert om kommunen klarar av att möta lägre 
nivåer på statsbidrag med goda ekonomiska resultat. 
 
Från och med 2021 har kommunalskatten höjts med 57 öre till 22,33 kronor vilket beräknas 
ge cirka 40 miljoner kronor per år i ökade intäkter. I budget 2022 samt flerårsplan 2023-
2024 finns inga signaler om ytterligare planerade skattehöjningar i kommunen. 
 
Enligt SKR:s prognos i augusti 2021 som utgör grund för kommunens budget 2022 samt 
flerårsplan 2023-2024 ökar skatter och bidrag med cirka 55 mnkr 2022 och med 42 mnkr 
respektive 48 mnkr för 2023 och 2024.  
 

mnkr  2022 2023 2024 

Skatter och bidrag enligt budget för 2022 och flerårsplan 
för 2023 och 2024 beslutad av KF § 119 211004 2 171 2 213 2 261 

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos december 2021 2 178 2 227 2 287 

Skatter och bidrag enligt SKR:s prognos februari 2022 2 211 2 269 2 330 

Skillnad 40 56 69 
 

Skatteväxling mellankommunal ersättning uppgår till totalt 2 mnkr för 2021. 
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Slutavräkningarna för 2020 och 2021 innebär en positiv påverkan med +5 mnkr för 2020 
och +49 mnkr för 2021. 
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Källa: SCB och Region Blekinges kommunspecifika rapport för Karlshamn 
 

Kommun 
Kommunal 

skattesats år 
2021 

Plats i 
förhållande till 

övriga 290 
kommuner 

Kommunal 
skattesats år 

2020 

Karlskrona 21,65% 118 21,65% 
Ronneby 21,91% 145 21,91% 
Karlshamn* 22,33% 209 21,76% 
Olofström 21,71% 124 21,71% 
Sölvesborg 21,82% 137 21,82% 
Genomsnitt Blekinge  21,88%   21,77% 
Genomsnitt mindre 
stad/tätort 
(Kommungruppen som 
Karlshamn tillhör 

22,09%   22,06% 

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

 * Skatteökning +57 
öre    
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Styrning och uppföljning av den kommunala  
verksamheten 
 
Effektivitet i Sveriges kommuner 
Källa: Rapport Effektivitet i kommuner 2022 samt Kolada 
 
RKA (Rådet för främjande av Kommunala Analyser) släppte 2022-02-18 rapporten 
”Effektivitet i kommuner 2022”. Syftet med rapporten och med de nyckeltal den baseras på 
är att ge underlag till diskussioner och effektivitetsutveckling och att bidra med 
faktaunderlag till de prioriteringar och beslut som behöver tas lokalt. Den effektivitetsvisning 
i Kolada som rapporten baseras på är fortfarande ny och under utveckling och analyser 
behöver göras med stor försiktighet. Datatillgången är en starkt begränsande faktor och 
justeringar lär fortsätta komma. 
 
För att kunna analysera effektiviteten i kommunernas största verksamheter har RKA 
beräknat effektivitetsindex baserade på tidigare publicerade index för kvalitet och resurs i 
databasen Kolada. Metoden som använts bygger på jämförelser och resultaten handlar 
därmed om relativ effektivitet. RKA har i möjligaste mån justerat för skillnader i 
förutsättningar såsom demografi och socioekonomi, då de strukturella förutsättningarna 
påverkar resultatet.  
 
Innebörden är att kommuner med hög effektivitet enligt RKA:s index samtidigt kan ha svaga 
faktiska resultat, men givet de strukturella förutsättningarna är det ändå jämförelsevis goda 
resultat.  
 
Effektivitet handlar alltid om relationen mellan resursförbrukning och det värde som 
verksamheten skapar, och är därför ett flerdimensionellt begrepp. 
 
Effektivitet = mesta möjliga värde för minsta möjliga kostnad. 

 
 
• Höjd kvalitet innebär alltid en effektivisering, om resurserna inte ökar och volymen inte 
minskar.  
• Mindre resurser innebär alltid en effektivisering, om inte kvalitet och volym minskar.  
• En ökad volym innebär alltid en effektivisering, om inte kvaliteten sjunker eller resurserna 
öka. 
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Relativ produktivitet och effektivitet i Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning i spindeldiagram för Karlshamn 2021.  

 
Effektivitetsindexen kräver fortsatt analys men är ett sätt för kommunen att analysera sitt 
eget läge i förhållande till andra med samma strukturella förutsättningar och att hitta goda 
exempel för jämförelser. Senaste nyckeltal som finns tillgängliga här är från 2020 men flera 
av kommunens nyckeltal är förbättrade till 2021. 
 
Effektivitetsindex 2018 2019 2020 
Förskola 89 96 85 
Kommunal grundskola F-9 9 16 35 
Kommunal gymnasieskola 37 71 48 
LSS (boende och daglig verksamhet) -- -- 54 
Ekonomiskt bistånd 63 63 36 
Äldreomsorg -- 43 61 

 
Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra 
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Karlshamns kommuns styr-, uppföljnings- och 
kvalitetsutvecklingssystem 
Kommunfullmäktige tog beslut 2020-06-15 om policy för styrning och kvalitetsutveckling. 
Policyn beskriver Karlshamns kommuns styrmodell och vilka principer som ska gälla för 
styrning och kvalitetsutveckling och riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i 
kommunen och de helägda bolagen. 
 
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. 

 
 
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 2019-2022: 

• 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. 
 
Mål- och budgetdokumentet konkretiserar kommunprogrammet och innehåller mål och 
budget för det kommande året och planer för ytterligare år.  
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Nämnder och styrelser fastställer verksamhetsplaner/affärsplaner. Dessa planer uttrycker 
mål, prioriteringar/strategiska utvecklingsområden, budget och övriga förutsättningar. 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) för kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunstyrelsen 
resultatdialoger med nämnder och bolag.  
 
Nämnder, bolag och verksamheter har ansvar för att följa upp sin verksamhet utifrån 
fastställd verksamhetsplanering. 
 
Varje nämnd och bolag arbetar med sin interna kontroll och uppföljning sker i 
resultatrapporter.  
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Upplysningar om kommunens förväntade utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 § 142 om kommunens mål och budget för 2021 
och planåren 2022-2023. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om 
kommunprogram med inriktningsmål för mandatperioden 2019-2022.  
 
Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige i Kommunprogrammet om 5 inriktningsmål 
och därefter uppdras åt nämnder och bolag att besluta om nämndsmål och lämpliga 
uppföljnings- och resultatanalysmetoder. 
 
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 utvecklingsnätverk med fokus på lärande och utveckling 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. För mer 
information se även ”Bilaga, KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet” som är kompletterat 
med kommentarer samt jämförande diagram.  
 
Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes, det är det senaste 
resultatet som används i årets redovisning.  
 
Färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar inte 
om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, 
vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 
 
Färgmarkeringarna i KKiK-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 tidigare år då resultat ännu inte är redovisade eller inte är 
klara för 2021. 

 
Bedömningen av uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål markeras på följande 
sätt: 
God måluppfyllelse 
Delvis eller på väg mot god måluppfyllelse 
Målet är inte uppfyllt 
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Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 
 
Alla nämnder och bolag arbetar aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. Arbete med 
effektiviseringar, besparingar och anpassningar har varit i fokus under året samtidigt som 
ambitionen är att öka måluppfyllelsen i alla verksamheter. 
 
Trots Corona-pandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått 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 med en förhållandevis, och i många fall 
positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
För kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg mot god. 
Det finns en variation i måluppfyllelse för bolag och nämnder, där två bolag har negativa 
ekonomiska resultat som påverkar totalbedömningen för kommunkoncernen.  
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning 
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med det ekonomiska 
resultatet. Det finns fortsatt utvecklingsinsatser att göra vad gäller kommunens långsiktiga 
ekonomi och 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”. 
 
 
Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens 
samhälle 
Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Måluppfyllelsen är inte total men på väg mot god. 
Flera av nämndernas indikatorer pekar på en positiv 
utveckling. Organisationen har ett genomgående 
hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till 
ökad kommunövergripande måluppfyllelse 

 

 
Kommunledning  
Det förändrade världsläget och pandemin har lett till ett ökat fokus på kris- och 
säkerhetsarbete som ökat i omfattning. 
 
Flera beslut är tagna under året som ska minska kommunens klimatavtryck och underlätta 
en hållbar planering. Pandemin har givetvis påverkat även detta arbete men har också gett 
lärdomar som stärkt kommunens motståndskraft och möjlighet att vara bättre förberedd på 
morgondagens utmaningar. 
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Nyttjandet av tekniska lösningar och digitalisering är nödvändiga verktyg för att på ett bra 
sätt styra, leda och utveckla kommunens samtliga verksamheter. 
 
Samhällsbyggnad 
Pandemin har kännetecknats av ett ökat byggande och även kommunens egna 
investeringar har kunnat genomföras till allra största delen. Digitala processhjälpmedel och 
utvecklade styr- och projekteringsprocesser har ökat effektiviteten och att kvaliteten kunnat 
bibehållas trots ökade volymer.   
 
Även 2021 har ”pandemieffekten” varit tydlig när det gäller det rörliga friluftslivet och 
turismen i kommunen och länet. Kommunen rankas högt i jämförelser när det gäller 
friluftsliv och besöksnäring. 

 
Arbete pågår med att hantera och förebygga mot klimatförändringar, kraftiga regn och 
översvämningar men även mot torka och stormar.  
 
Arbete och välfärd 
Verksamheten arbetar aktivt med flera olika delar kopplade till utanförskap i syfte att minska 
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att samverka med utbildningsförvaltningen 
kring ungdomar med problematisk skolfrånvaro, missbruksbehandling, budget och 
skuldrådgivning mm.  
 
Karlshamn har en relativt hög arbetslöshet vilket också påverkar barnfamiljer. Andelen med 
försörjningsstöd har minskat men kostnaderna för ekonomiskt bistånd har inte följt trenden. 
 
Bolagen 
Samtliga bolag inom Stadsvapenkoncernen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och 
miljöarbete. Digitalisering, fossilfria transporter, energieffektivisering, fiberutbyggnad har 
varit områden som legat i fokus. Även social hållbarhet i form av aktiviteter och möjlighet till 
sysselsättning för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden görs inom flera 
bolag. 
 
 
Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 
hela livet 
Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn erbjuder 
kunskap och bildning 
genom hela livet 

Måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god 
och flera indikatorer visar på en positiv utveckling. 
Förbättrade resultat ses inom utbildnings-
förvaltningen 

 

 
Kommunledning 
Fokus har legat på att upprätthålla bibliotek, kultur och fritidsverksamhet riktat mot barn och 
unga trots pandemin. Genom alternativa lösningar och arbetssätt har detta kunnat 
genomföras till stor del och kunnat bidra till ökad måluppfyllelse.  
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Utbildning 
Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter under två års tid, men 
bedömningen är ändå att hanteringen generellt har gått relativt bra trots stora utmaningar.  
 
Behörigheten till gymnasiet har ökat över tid och så även detta år. Vårdnadshavares 
nöjdhet med de kommunala förskolorna är fortsatt högt, då fler än 9 av 10 vårdnadshavare 
svarar att de är antingen nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Kursbetygen på 
gymnasiet ligger på en jämn hög nivå med liten variation de senaste åren. Vägga 
gymnasieskola har en relativt hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller 
högre. Resultatanalys i vuxenutbildningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med 
nämndens mål och verksamhetens åtaganden 2021. 
 
Bolagen 
Samtliga bolag tar in ungdomar för sommarjobb, ferieplatser, praktik, lärlingsperioder och 
praktikanter. 
 
Kreativums huvuduppdrag är att öka ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och 
matematik vilket i sig är viktiga verktyg för förbättrad kompetensförsörjning och ökad 
utbildningsnivå.  
 
Att BTH bedriver sin verksamhet tillsammans med Lärcenter inom scienceparkmiljön bidrar 
till ökade möjligheter till högre utbildning inom kommunen och Blekinge. 
 

Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Personaltäthet, Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, lägeskommun, antal 4,9 5,0  5,2 

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 150 581 153 295  156 337 

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

75 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

74 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik, 
andel % 91,6 92,9 93,4 86,9 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel % 75,0 76,3 82,3 83,4 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel % 77,7 79,1 82,5 84,7 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola 
som helhet, positiva svar, andel %  76,3 77,4 65,8 

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och 
hälsa, kommunala skolor, andel % 86,2 88,7 93,0 91,8 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 106 703 108 792  119 273 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel % 74,1 74,1 74,2 64,3 
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Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 75,5 76,2 74,8 70,8 

Gymnasielever med indraget studiestöd pga 
ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel % (mäts 
per läsår) 

6,4 7,6 5,4 7,1 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 013 134 837  137 804 

 
 
Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling 
och entreprenörskap 
Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn ger utrymme 
för hållbar utveckling och 
entreprenörskap 

Måluppfyllelsen är på gränsen till god. Arbetet med 
hållbar utveckling har tagit fart och blivit en naturlig 
del i det dagliga arbetet. 

 

 
Kommunledning 
Den kommunala organisationen har fortsatt utveckla smidiga rutiner, rimliga 
handläggningstider, ett bra bemötande, samarbete och e-tjänster för att bidra till tillväxt och 
utveckling. 

 
Kommunen arbetar med att minska miljöpåverkan i de egna investeringarna och kan även 
uppnå Kommuninvests kriterier för gröna lån vilket innebär en lägre räntekostnad.  
 
Samhällsbyggnad 
Det har under året varit ett fortsatt stort intresse för både hyres- och bostadsrätter samt 
stadsnära villatomter och kommunens myndighetsutövning styrs mot att främja ekologiskt 
hållbart byggande, klimatsmarta detaljplaner, långsiktiga lösningar för dagvattenhantering 
mm 
 
Arbete och välfärd 
Alla personer som har försörjningsstöd och som står till arbetsmarknadens förfogande skall 
ha ett varaktigt arbete. Det har under 2021 varit stor omsättning av antalet hushåll som 
passerat försörjningsenheten men nivån har legat ganska konstant med en positiv trend. 
 
Arbetsmarknadsenheten och arbetscentrum arbetar med flera olika kategorier klienter som 
står utanför arbetsmarknaden. Arbetet har under året fortgått med att stegförflytta klienter 
vidare mot studier, praktik, arbete eller ersättning från Försäkringskassan.  
 
Bolagen  
De kommunala bolagen bidrar genom sina verksamheter till att skapa underlag för 
etableringar av nya företag och utveckling av näringslivet i hela regionen. I detta arbete 
ligger fokus på tillväxt inom arbetsmarknadsregionen med hållbarhet som ett genomgående 
krav. 
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Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 568 609  517 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, 
andel (%)  64,0  38,3 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 34 34  29 

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

24 32  37 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 38 42  41 

 
 
Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet 
Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamn är en plats för 
trygghet och livskvalitet 

En god måluppfyllelse. Trygga bostäder och 
bostadsområden samt väl fungerande förenings- 
och friluftsliv bidrar till måluppfyllelsen. 

 

 
Kommunledning 
Kommunen har arbetet med att upprätthålla verksamheten under pandemin och 
tillsammans med föreningar och myndigheter skapa arenor både fysiskt och digitalt där 
medborgare och besökare har kunnat ta del av ett brett utbud av aktiviteter. Fokus har legat 
på att skapa sysselsättning för ungdomar och motverka otrygga sammanhang och miljöer. 
 
Samhällsbyggnad 
Utbudet inom kultur, turism, friluftsliv och rekreation fortsätter att sätta Karlshamn och 
Blekinge på kartan. Att ge fler barn och ungdomar möjlighet att bli en del av föreningslivet 
för att få gemenskap och rörelse påverkar folkhälsan och livskvaliteten positivt och arbetet 
för att uppnå detta har varit en jätteutmaning i och med pandemin. 
 
Omsorg 
2021 har varit ett händelserikt och utmanande år på grund av covid-19, erhållandet av flera 
statsbidrag, gemensam ny nämnd med tidigare omsorgsnämnden och nämnden för arbete 
och välfärd samt omställning till nära vård. Arbetet för gemensam förvaltning har pågått 
sedan sommaren 2021 och från och med 1 januari 2022 är de två tidigare förvaltningarna 
sammanslagna. 
 
Verksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med en trygg och säker vård och omsorg för 
brukare/patienter under pågående pandemi och smittspridning av Covid-19. Under 2021 
har arbetet visats sig vara mycket effektivt och endast ett fåtal brukare/patienter i 
verksamheten har varit smittade.  
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Ett utredningsarbete pågår för att skapa mer kunskap om framtidens boende för äldre. 
Utredningen syftar till att identifiera vilka faktorer som kan ha en positiv påverkan på äldres 
hälsa och självständighet utifrån boendemiljö.  
 
Arbete och Välfärd 
Resultatet av brukarundersökning inom LSS visar sammantaget att brukarna överlag är 
tillfreds med det stöd de får. Andelen som upplever delaktighet visar en viss försämring mot 
föregående år och här finns den största förbättringspotentialen. 
 
Utbildning 
Sedan 2015 har Karlshamns kommun i den årliga undersökningen av ungas levnadsvanor 
följt upp stress och psykiskt mående hos elever på högstadiet och i gymnasieskolan, i 
synnerhet i relation till stress över skolarbetet. Andelen som uppger att de mår dåligt är 
relativt konstant över tid vilket indikerar att det är viktigt att avsätta resurser för att arbeta 
med denna problematik. 
 
Bolagen 
Arbetet med att öka säkerheten och skapa förutsättning för trygga miljöer och arbetsplatser 
har förstärkts under pandemin. Insatserna för en trygg miljö och god livskvalitet bidrar till en 
minskad sårbarhet. 
 

Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

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

78 70 77 78 

Väntetid i antal dagar från ansökanvid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 23 28 18 15 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 4329 4 862  4 682 

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

  127 142 

Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren 
trivs alltid hemma -- 73 -- 81 

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

-- 81 -- 75 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB) minus ersättning från FK enligt SFB, kr/inv 8 324 8 894  7 229 

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

60 57 45 44 

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

15 17 17 16 
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Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel % av maxpoäng 32 36 48 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel % 80 80 

Ej 
genom-
förd pga 
Covid-

19 

81 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 93 89 

Ej 
genom-
förd pga 
Covid-

19 

91 

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service 
för äldre, vardagar, antal 0,05   0,04 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 237 814 234 918  255 464 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 88,9 55,5  40,9 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 31 28  24 

Elevplatser i musik- eller kulturskola, 6-15 år, 
andel % (sekretesskyddad 2020) 12 ..  15 

 
 
Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Bedömning av måluppfyllelse  

Karlshamns kommun är en 
effektiv och innovativ 
organisation 

Kommunen har en utmaning i den ekonomiska 
utvecklingen de kommande åren men 
sammanfattningsvis kan ändå måluppfyllelsen 
betecknas som god inom vissa områden och på god 
väg inom vissa. Det finns osäkerheter i 
bedömningen när det gäller långsiktigt hållbar 
ekonomi. När det gäller både sjuktal och ekonomi 
krävs det fortsatta förbättringar för att 
måluppfyllelsen ska kunna sägas vara god. En 
positiv effekt av Covid-19 är att organisationen hittat 
mer effektiva arbetssätt och att samarbete och 
flexibilitet har ökat. 

 

 
Samtliga verksamheter 
Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med 
nämnder och förvaltningar med att nå en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige 
beslutade inför budget 2021 om besparingar för att kommunen ska nå en budget i balans 
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och genom besparingsarbetena finns en ökad ekonomisk medvetenhet i hela 
organisationen. 
 
Ingångsläget för 2021 var tufft för kommunen och arbetet har försvårats av Covid-19. 
Många nya och riktade statsbidrag har kommit under 2021 och prognoser för helåret har 
varit väldigt svåra att beräkna. 
Under året har samarbetet mellan stödfunktioner vidareutvecklats för ett bättre stöd till 
chefer och politik. 
 
2021 har ett positivt resultat på +55 mnkr med budgetavvikelse på +34 mnkr. Utifrån 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau haft resultatdialoger med nämnder och 
bolag om resultat, effektiviseringar och anpassningar. 
 
2019 sågs inom flera områden ett trendbrott då sjukskrivningstalen sjönk. På grund av 
Covid-19 steg sjukfrånvaron åter under 2020 och ligger fortfarande på ungefär samma nivå 
2021 och det märks även att antalet timanställda ökat. Det ska dock noteras att resultatet är 
bättre än förra året vilket innebär en positiv utveckling. Pandemin har påverkat 
sjukfrånvaron på ett betydande sätt. 
 
De demografiska utmaningarna kommer att påverka personalförsörjningen och det är 
fortsatt svårt att rekrytera vissa specialistfunktioner och chefer. En del i att öka 
attraktionskraften är att erbjuda heltidstjänster och andelen heltidsanställda har fortsatt öka. 
 
Kommunens beredskap för kriskommunikation har genomförts i skarpt läge under Covid-
19. Utveckling har skett av en kriskommunikationsplan för lägesbilder internt och externt. 
Förutsägbarheten i kommunikationen har bidragit till trygghet i organisationen och för 
kommunmedborgare. 
 
Kommunen har fått fram en bra metod för lägesbildsarbete kopplat till det 
brottsförebyggande arbetet som även har kompletterats med en trygghetsapp. 
 
Många processer för digitalisering har startats upp och tagit stora steg framåt under 
pandemin. Organisationens arbetssätt med digitala verktyg har utvecklats kraftigt, 
personalens kompetens har ökat och verktygen används med en annan medvetenhet än 
tidigare. Fler e-tjänster kan nu nyttjas både externt och internt. 
 
Distansarbete kommer troligen att bestå till viss del även efter det verksamheten återgått till 
normalläge vilket kan innebära effektivare utnyttjande av kontorslokaler. Det är dock alltid 
verksamhetens behov som avgör när så är möjligt. Digitala möten och utbildningar kommer 
sannolikt att bli ett naturligt val vilket redan tydligt märks då det är tids- och 
kostnadseffektivt.  
 
Samhällsbyggnad 
Kommunens projekt med att byta ut belysningsarmaturer till LED löper på och cirka 75 
procent av armaturerna är utbytta vilket innebär lägre kostnader och längre livslängd. 
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Projektet "Hinseberget -Stadsporten till Karlshamn" vann årets Svenska Ljuspris i kategorin 
"Exteriör". Projektet är även utvalt som Sveriges representant i Nordic Lighting Design 
Award som avgörs under 2022. 
 
Utbildning 
De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger 
positiva effekter för nämndens ekonomiska utfall och utbildningsnämnden har nu en budget 
i balans. 
 
Omsorg 
Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott efter genomförda effektiviseringar och utförda 
beslutade åtgärder. 
 
Sjuktalen är i förhållande till övriga kommuner höga men verksamheternas fokuserade 
insatser visar på ett positivt resultat. 
 
Arbete och välfärd 
I hela landet ser man ökade kostnader för socialtjänstens verksamheter. Karlshamns 
kommun är alltså inte ensam i den situation kommunen befinner sig i. 
 
LSS verksamheten har förbättrat sin nettoavvikelse och har en budget i balans.  
 
Bolagen 
Bolagen har mött liknande utmaningar som förvaltningsorganisationen under pandemiåret. 
Många insatser för att ytterligare öka kvalitet och effektivitet har ändå kunnat göras i 
samtliga bolag vilket gett effekt både på resultat och lett till ökad hållbarhet. 
 

Kommunens resultat i KKiK 2021 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, % 61 70 51 59 

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

36 27  25 

 
 
 
 
 
 
 
 

205



 54 

God ekonomisk hushållning, finansiella mål  
 
Ekonomi i balans 
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och ekonomin sätter ytterst gränsen för det 
totala verksamhetsutrymmet om det blir konflikt mellan mål och resurser. 
 
Bedömning 
Kommunens ekonomi har balans mellan intäkter och kostnader 2021. Nämnderna 
redovisar en budgetavvikelse som uppgår till -2 mnkr men som balanseras av 
finansförvaltningens positiva budgetavvikelse på +36 mnkr. Budgetavvikelsen totalt blir 
därmed +34 mnkr. Kommunen redovisar ett positivt resultat, + 55 mnkr för 2021. 
 
Kommunkoncernen 
 
Finansiellt mål 
Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent över en femårsperiod. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att målet uppnås 2021 då soliditeten över en femårsperiod uppgår till 26 
procent per 2021-12-31.  
 
Kommunen 
 
Finansiellt mål 
Soliditeten ska uppgå till minst 60 procent i genomsnitt över en femårsperiod, exklusive de 
pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna. 
Resultatnivån ska uppgå till lägst 1 procent av summan av skatte- och bidragsintäkter över 
en femårsperiod, enligt de fastställda målen. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att kommunen klarar soliditetsmålet 2021 då detta mått per 2021-12-31 
uppgår till 62 procent.  
 
Resultatnivån i förhållande till skatte- och bidragsintäkter (överskottsgraden) över en 
femårsperiod uppgår till -0,4 vilket innebär att målet ej uppnås. Resultatnivå 2021 uppgår till 
2,6 procent vilket visar på en positiv utveckling. 
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Bedömningen av den samlade bilden blir därmed att kommunens finansiella 
ekonomiska mål uppnås med tillfredställande resultat helåret 2021. Med hänsyn till 
beslutad investeringsnivå hade överskottsmålet behövt vara 3-4 procent för att behålla 
soliditeten på samma nivå.  
 
RKR:s rekommendationer rörande exploateringar och investeringar började efterlevas 
redan 2020. Under 2020 och 2021 har påbörjats ett arbete för att genomlysa de äldre 
projekten för efterlevnad till de nya riktlinjerna. De ekonomiska effekterna av 
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genomlysningen har inneburit ett nedskrivningsbehov på 11,1 mnkr och utöver detta har 
utrangeringar i byggnader gjorts motsvarande 1,7 mnkr.   
 
 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning  
 
Resultatutveckling och analys  
 
Kommunkoncernen  
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på +28 mnkr (+39 mnkr) efter finansiella poster för 
verksamhetsåret 2020 vilket är 11 mnkr sämre än föregående år.  
 
Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB visar ett resultat efter finansiella poster på -55 
mnkr (45 mnkr), VMAB visar ett resultat efter finansiella poster med – 4,3 mnkr varav 50 
procent är inkluderat i koncernen. 

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2021 2020 
      

Stadsvapnet i Karlshamn AB (Koncern) -54,6 44,9 
   Karlshamn Energi AB (koncernen) 9,7 5,9 

   Karlshamnsbostäder AB 31,1 38,6 

   Karlshamns Hamn AB (koncernen) 9,6 12,7 

   Karlshamnsfastigheter AB -96,5 -3,5 

   Kreativum i Blekinge AB -3,3 -2,9 

   Stadsvapnet i Karlshamn AB (mb) * -5,2 -5,7 

   Koncernjusteringar -0,1 -0,2 

Västblekinge Miljö AB (ägarandel 50 %) -4,3 1,0 
       *exklusive effekt av värdeöverföringar inom koncernen i bokslutet 
           

Samtliga bolag i koncernen Stadsvapnet, med undantag för moderbolaget, Kreativum i 
Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat. Karlshamns Energi 
AB:s resultat påverkas positivt av engångseffekter av genomförda nyanslutningar till 
bredband samt högre löpande intäkter för aktuell verksamhet. Karlshamns Hamn AB har 
också ett positivt resultat till följd av vindkraftsprojektets förtjänst samt sågat virke.  
 
Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett betydande underskott till följd av nedskrivning av 
Emigranten etapp 5, det vill säga nybyggnationen på Piren. Den vägledning som 
bokföringsnämnden lämnar i K3 innebär att ett företag per varje balansdag ska bedöma om 
det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. 
Finns det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 
Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov 
och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren. Värderingen visade 
att det finns ett nedskrivningsbehov, i Emigranten etapp 5, som har belastat årets resultat. 
Även tillbaka i tiden påverkas resultaten då det finns delar i nedskrivningen som bedöms 
vara rättelse av fel på grund av att nedskrivningsbehovet förelåg flera år tidigare.  
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Karlshamnsfastigheter AB har även låtit värdera befintliga fastigheter som redovisar ett 
övervärde. Övervärdena balanserar det negativa resultat som bolaget redovisar (eget 
kapital) och därmed understiger inte det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet för 
Karlshamnsfastigheter AB. Kommunen har lämnat aktieägartillskott till bolaget för 
förlusttäckning gällande de delar som avser rättelse av fel. I kommunkoncernen är 
uppskrivningen återlagd eftersom regelverket som kommuner tillämpar inte tillåter 
uppskrivningar till skillnad från bolag som tillämpar bokföringsnämndens rekommendation 
K3, där det är tillåtet. 
 
Kreativum i Blekinge AB har haft svårt att sjösätta det nya konceptet som beslutades om 
vid ingången till 2020 på grund av pandemin. Pandemin har begränsat möjligheterna med 
hänsyn till restriktioner gällande antal besökare och bolaget redovisar därför ett negativt 
resultat.  

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

Årets resultat (mnkr)  2021 2020 
      

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 1,3 0,7 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 0,1 4,2 
Miljöförbundet Blekinge Väst 1,4 1,2 

 
Kommunen  
Kommunens resultat uppgår till 55 mnkr. 2021 års resultat utgör 2,6 procent av erhållna 
skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bidrag för sjuklönekostnader har tillförts, bidrag för 
merkostnader till verksamheter inom hälso- och sjukvård har också tillförts för december 
2020, bidrag i form av skolmiljarden och sammantaget uppgår detta till 17 mnkr. Pandemins 
inverkan på resultat för helåret 2021 visar att kostnadsökningar och intäktsbortfall ligger i 
nivå med kommunens tillförda bidrag. 

 
Verksamheternas intäkter har minskat med 24 mnkr jämfört med 2020. 
 
• Försäljningsintäkterna har minskat med 2 mnkr för luncher till pensionärer, 

kioskförsäljning på Väggabadet och försäljning produktionsskog. 
• Taxor och avgifter har ökat med 5 mnkr inom bygglovsverksamhet, 

parkeringsövervakning och sotningstjänst. 
• Hyror och arrenden uppgår till samma nivå som föregående år.  
• Bidrag och kostnadsersättningar har minskat med 46 mnkr. Statsbidragen från 

Skolverket och Försäkringskassan har ökat med 5 mnkr. Statsbidragen från framförallt 
Migrationsverket, men även från Socialstyrelsen (bidrag för merkostnader Covid-19) 
och Arbetsförmedlingen samt ersättningar för sjuklönekostnader under pandemin, har 
minskat med 51 mnkr.  

• Övriga bidrag har ökat med 4 mnkr för God och nära vård. 
• Försäljning av verksamhet har ökat med 3 mnkr. Gymnasieskola och Lärcentrum har 

ökat sin försäljning med 10 mnkr och dessutom hanterar inte kommunens löneenhet 
Karlshamnsfastigheters löner.  
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• Intäkter från exploateringsverksamhet har ökat med 12 mnkr på försäljningar av tomter 
på flygfältet i Asarum, Kvarteret Älgen, Vettekulla Östra och Tostarp.  

• Realisationsvinster på anläggningstillgångar har minskat med 1 mnkr på ströförsäljning 
av mark samt försäljning av maskiner och inventarier. 

 
Verksamheternas kostnader har ökat med 39 mnkr jämfört med 2020. 
 
• Personalkostnaderna har minskat med 2 mnkr trots ett års löneökningar. Den arbetade 

tiden har därmed minskat väsentligt i jämförelse med 2020.  
• Lämnade bidrag har minskat med 4 mnkr och den största posten är ekonomiskt bistånd 

som minskat med 5 mnkr och upplösning av bidrag till infrastruktur ökar med 1 mnkr. 
• Eget aktiverat arbete har minskat med 7 mnkr och beror på anpassningen till vad som 

får aktiveras som anläggningstillgång enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR).  

• Köp av verksamhet har ökat med 5 mnkr. Insatser för vuxna, gymnasieskola och 
Räddningstjänst har ökat med 8 mnkr och ensamkommande flyktingungdomar samt 
barn- och ungdomsvård har minskat med 3 mnkr.  

• Inköp av material och varor har minskat med 3 mnkr. Kostnader för livsmedel samt 
arbets- och skyddskläder har minskat med 4 mnkr och kostnader för transportmedel har 
ökat med 1 mnkr. 

• Inköp av tjänster har ökat med 10 mnkr inom extern verksamhet Lärcentrum. 
• Övriga verksamhetskostnader har ökat med 27 mnkr och avser avsättning till 

Hunnemaradeponin. 

 
En indikator på balans mellan intäkter och kostnader är att belysa förhållande som visar hur 
stor de av nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utfallet för 
2021 visar på 97,1 procent.  
 
Personalkostnadsreduceringar  
I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att lägga ett varsel på totalt 70 tjänster inom 
Kommunstyrelseförvaltningen och inom Förvaltningen för arbete och välfärd. Målet var att 
sänka personalkostnaderna med totalt 50 miljoner kronor fram till i slutet av 2022. 
Åtgärderna med individuella överenskommelser, uppsägningar och naturliga avgångar har 
gett en delårseffekt 2021 och beräknas ge en helårseffekt 2022 som motsvarar sparkravet 
på 50 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har därför beslutat att dra tillbaka varslet den 21 
december eftersom neddragningar har skett på annat sätt. Effektiviseringsarbetet fortsätter 
utan varsel fram till slutet av 2022. 
 
Verksamheten påverkas av såväl besparingar som volymförändringar, vilket gör att det är 
komplext att följa personalkostnadsutvecklingen över tid. Den årliga löneöversynen och 
innehållet i de centrala avtalen påverkar dessutom kostnadsutvecklingen löpande. Dock 
kan det konstateras att personalkostnadsutvecklingen endast ökat 0,2 procent för 2021 
jämfört 2020. Jämförelse av helårskostnad för personal (exklusive pensioner) över tid 
(2019-2021) visar på marginella skillnader som genomsnittligt uppgår till 0,2 procent. Det 
innebär att personalkostnaderna sjunker eftersom jämförelsen mellan åren inte ens 
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motsvarar den årliga löneöversynen. År 2021 fanns 2,2 procent avsatta till löneöversyn och 
år 2020 uppgick avsättningen till 3,5 procent. 
 

 
 
Uppföljning av prognossäkerhet 
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Arbetad tid i kommunen totalt 2018-2021

Okt Aug Okt-Dec Aug-Dec
Budget 

2021
Utfall 
2021

Budget- 
avvikelse 

2021

Prognos 
avvikelse

Prognos 
avvikelse

Skillnad
avvikelse

Skillnad
avvikelse

Nämnder
Kommunfullmäktige -3 -2 1 0 0 1 1
Överförmyndarnämnd -2 -2 0 0 0 0 0
Kommunrevision -1 -1 0 0 0 0 0
Kommunstyrelse -375 -380 -5 -6 -4 0 -2
Utbildningsnämnd -707 -698 10 3 0 7 10
Kulturnämnd -26 -26 0 0 0 0 0
Teknik- och fritidsnämnd -69 -71 -2 -2 -2 0 0
Byggnadsnämnd -7 -6 1 1 2 0 -1
Omsorgsnämnd -451 -433 18 -5 7 22 11
Nämnd för Arbete och Välfärd -405 -430 -25 -34 -36 9 11
Summa nämnder -2 047 -2 049 -2 -43 -34 41 32

Finansförvaltning
Pensioner och löner -40 -28 12 5 12 7 0
Internränta 15 15 0 0 0 0 0
Skatteintäkter 1 550 1 603 53 51 42 3 12
Generella statsbidrag 547 547 0 16 0 -16 0
Finansiella intäkter 15 16 1 1 1 1 1
Finansiella kostnader -6 -23 -17 3 3 -20 -20
Avskrivningar -3 0 3 3 3 0 0
Jämförelsestörande poster 0 -27 -26 -4 -5 -22 -21
Anslag till förfogande -9 0 9 8 8 1 1
Summa finansförvaltning 2 068 2 104 36 83 63 -46 -27
TOTALT 21 55 34 40 29 -6 5

Helår
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Årets budgetavvikelse uppgår till +34 mnkr. Prognostiserad avvikelse i delårsrapporten för 
augusti uppgick till + 29 mnkr och ekonomirapporten för oktober visade +40 mnkr.  
 
Det är framförallt Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Nämnden för Arbete och 
Välfärd som har positivare budgetavvikelser i bokslutet än tidigare prognoser. Samtliga 
nämnders PO-pålägg har justerats med åldersdifferentierad procentsats för arbetsgivar- 
avgifter enligt kommunstyrelsens beslut i september och krediteringen uppgår till 11 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att tillföra Omsorgsnämnden 16 mnkr för God vård 
och utbildningsnämnden 4 mnkr för Skolmiljarden. I övrigt beror avvikelser i stort på 
försiktighet i prognoser. 
 
Finansförvaltningen skatteintäkter har förbättrats med 11 mnkr mellan prognoserna från 
SKR i augusti och december. Avsättningen till Hunnemaradeponin på 27 mnkr och 
värderegleringen av aktier i Stadsvapnet på 20 mnkr var inte med i tidigare prognoser. 
Justeringen av kalkylerat PO-pålägg för förmånsbestämd ålderspension har positivare 
budgetavvikelse i bokslutet. 
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I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall 
för åren 2021 och 2020 samt budgetavvikelsen för 2021. I intäkter och kostnader ingår 
även interna poster. 
 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +34 mnkr, 
vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 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 2021 och 2020 samt budgetavvikelsen för 2021. 
 

Driftredovisning

Netto
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Nämnder 2021 2021 2020 2021 2021 2 020 2021
Kommunfullmäktige 0 0 0 -2 -3 -2 -2 0 1 1
Överförmyndarnämnd 0 0 0 -2 -3 -3 -2 0 0 0
Kommunrevision 0 0 0 -2 -2 -2 -1 0 0 0
Kommunstyrelse 230 242 362 -610 -616 -563 -380 -12 7 -5
Utbildningsnämnd 159 129 155 -857 -836 -941 -698 31 -21 10
Kulturnämnd 5 3 4 -31 -30 -37 -26 2 -1 0
Teknik- och fritidsnämnd 47 55 54 -118 -124 -148 -71 -8 7 -2
Byggnadsnämnd 11 13 13 -17 -20 -19 -6 -3 3 1
Omsorgsnämnd 82 71 84 -516 -522 -535 -433 11 6 18
Nämnd för Arbete och Välfärd 65 50 85 -495 -455 -517 -430 15 -40 -25
Summa nämnder 599 564 757 -2 648 -2 610 -2 766 -2 049 35 -38 -2

Finansförvaltning
Pensioner och löner 6 0 14 -34 -40 -35 -28 6 6 12
Internränta 17 17 19 -2 -2 0 15 0 0 0
Skatteintäkter 1 603 1 550 1 486 0 0 0 1 603 53 0 53
Generella statsbidrag 570 570 552 -23 -23 -25 547 0 0 0
Finansiella intäkter 16 15 15 0 0 0 16 1 0 1
Finansiella kostnader 0 0 0 -23 -6 -5 -23 0 -17 -17
Avskrivningar 0 0 0 0 -3 0 0 0 3 3
Jämförelsestörande poster 17 0 6 -44 0 -15 -27 17 -44 -26
Anslag till förfogande 0 0 0 0 -9 0 0 0 9 9
Summa finansförvaltning 2 230 2 152 2 092 -126 -84 -80 2 104 79 -42 36
TOTALT 2 830 2 715 2 849 -2 774 -2 694 -2 845 55 114 -80 34

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser
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Kommunen har fått 17 mnkr i ersättningar som kan kopplas till Covid-19 2021. 
 
Ersättningar Covid-19 
mnkr  Nämnder Finans Totalt 

Bidrag merkostnader* 3   3 

Bidrag sjuklönekostnader** 4 6 10 

Skolmiljarden***   4 4 

Summa 7 10 17 
*December 2020 
**Överskjutande del av sjuklönekostnader är fördelade till nämnder 
***Tilläggsanslag utbildningsnämnden KF § 160 2021-11-08 

   
Driftuppföljning för nämnder och bolag.  
För detaljerad information, se nämnders och bolags resultatrapporter  
Nämnder, -2,0 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 
Kommunfullmäktige +1,4 mnkr Överskottet beror på att kommunfullmäktige 

genomfört merparten av sammanträden digitalt 
och att vänortsbesöken uteblivit. 
Medborgarceremonin har inte genomförts 
fysiskt. Hedersgåvan för personal med 25 år i 
kommunens tjänst har genomförts på annat sätt 
än tidigare. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/ 0 
mnkr. 

Överförmyndarnämnd 
 
 

+0,2 mnkr Överskottet beror på färre utbetalda arvoden till 
uppdragstagare under året.  
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 
mnkr. 

Kommunrevision 
 

+ 0,1 mnkr Fokus har under året legat på 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och 
utövande av ägarstyrning och uppföljning av 
kommunala bolag.  

Netto
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Verksamheter 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021
Politisk verksamhet 2 3 5 -45 -44 -46 -43 -1 0 -1
Infrastruktur, skydd mm 39 48 48 -164 -182 -163 -125 -9 18 9
Fritid och kultur 16 19 25 -103 -100 -107 -87 -3 -3 -5
Pedagogisk verksamhet 159 129 155 -960 -938 -949 -801 30 -22 8
Vård och omsorg 116 92 114 -990 -938 -976 -874 24 -52 -28
Särskilt riktade insatser 32 29 55 -57 -60 -76 -25 2 3 6
Gemensamma verksamheter 232 242 354 -322 -341 -442 -89 -10 19 10
Affärsverksamhet 3 2 2 -7 -6 -7 -4 1 -2 -1
Summa verksamheter 599 564 757 -2 648 -2 610 -2 766 -2 049 35 -38 -2

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser

213



 62 

 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 
mnkr. 

Kommunstyrelse 
 

-5,4 mnkr Genom budgetväxling har KS fått ökad ram 
2021 vilket beror på att interna 
fastighetskostnader samt delar av 
serviceverksamheten organisatoriskt flyttat till 
KS. I ramen ingår även betydande sparbeting 
framförallt inom serviceverksamheterna. 
Kostnader för pandemin har belastat KS.  
 
Politisk verksamhet ger ett överskott och 
Östersjöfestivalen ställdes in på grund av 
pandemin.  
 
Stödfunktioner har ett underskott. 
Näringslivsstöd och lägre intäkter för 
alkoholhandläggning. Slutreglering av 
tjänsteköp, sanering av Möllebackens förskola 
och sanering av Väggaviken. Högre utvecklings- 
och licenskostnader för kommungemensamma 
IT- system.  
 
Bidrag till förbund och högskola har en positiv 
avvikelse då projekt ej har kunnat påbörjas. 
 
Serviceverksamheter för medborgare och 
företag har ett större överskott på grund av lägre 
driftkostnader kopplade till investeringar och 
vakanta tjänster. Intäkter för projektledarstöd åt 
Karlshamnsfastigheter. 
 
Serviceverksamhet, internt har ett underskott. 
Kostnaden för Båtmansgården i skiftet mellan 
Omsorgens verksamhet som lämnat lokalerna 
och Arbete och välfärds verksamhet som flyttat 
in efter ombyggnation. 
 
Serviceverksamhetens beslutade anpassningar 
kommer att ge full effekt 2022. Intäktsbortfall på 
Väggabadet som renoverats. 
 
Måltidsverksamheten har haft begränsade 
öppettider har inneburit lägre intäkter och 
kostnader. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -3,9 
mnkr. 
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Utbildningsnämnd 
 

+ 9,9 mnkr Under året har prognosen blivit allt mer positiv 
då effekterna av genomförda insatser 2019, 
2020 och 2021 varit gynnsamma men där 
samtidigt utrymmet för ytterligare 
effektiviseringar nu bedöms vara begränsat .  
Hög sjukfrånvaro och vård av barn under hösten 
samtidigt som möjligheterna att ta in vikarie varit 
begränsad har bidragit till det positiva resultatet. 
Kompensation av åldersdifferentierat PO-pålägg 
har påverkat resultatet Positivt. Utfall för 
interkommunal ersättning samt effektiviseringar 
inom fritidshem och förskola. Från hösten 2020 
och framåt har personalanpassningar 
genomförts med nästan 35 årsarbetare. 
Förvaltningen arbetar aktivt med att söka extern 
finansiering för personalkostnader, läromedel 
samt fortbildningsinsatser. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -0,3 
mnkr. 

Kulturnämnd 
 

+0,2 mnkr Det positiva resultatet beror på positiv 
budgetavvikelse gällande personalkostnader till 
följd av sjukskrivningar samt naturliga avgångar 
som skett tidigare än beslutad anpassningsplan.  
 
Minskade intäkter och kostnader till följd av 
inställda arrangemang. 
 
Ökad lokalyta i Citygallerian har medfört ökade 
lokalkostnader. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +/- 0 
mnkr. 

Teknik- och 
fritidsnämnd 

-1,8 mnkr Sent under 2021 krävdes det omfattande 
snöröjningsinsatser till följd av besvärligt väder. 
Akuta skador på kommunens industrispår i 
Stilleryd efter rälsbrott och urspårning. 
 
Fritidsenheten har fått intäktsbortfall till följd av 
att anläggningar och lokaler hållits stängda/ ej 
kunnat hyras ut under en stor del av året.  
Fritidsgårdarna har fått statliga medel till 
lovaktiviteter och verksamheten kunde därmed 
fortsätta med en bred satsning trots 
anpassningar. Vakanser och sjukskrivningar 
inom verksamheten samt återhållsam 
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vikarietillsättning och drift har påverkat resultatet 
positivt. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till -2,0 
mnkr. 

Byggnadsnämnd 
 

+0,9 mnkr Digitalisering av bygglovsverksamheten, om- 
och tillbyggnader har medfört större intäkter  
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +1,5 
mnkr. 

Omsorgsnämnd 
(Omsorgsförvaltning) 
 

+17,5 mnkr Årets positiva resultat beror främst på 
statsbidrag för att säkerställa god vård och 
omsorg om äldre personer, justering av PO-
pålägget, åldersdifferentiering, låga 
bostadsanpassningskostnader, effekter av 
Covid-19, tidigare anpassningar samt kreditering 
av lager.  
 
Stöd i ordinärt boende har negativ avvikelse av 
personalkostnader. Höga sjuktal och en för hög 
bemanning i förhållande till antal beviljade 
timmar inom hemtjänsten. Ökad vårdtyngd med 
många dubbelbemanningar samt kraftig 
prisökning för skyddsmaterial. 
 
Stöd i särskilt boende har en positiv avvikelse 
beroende på avvecklingen av Båtmansgården 
samt olika ersättningar för Covid-19 och 
kompensation för åldersdifferentierat PO-
pålägg. 
 
Myndighet och resurs har en positiv avvikelse 
beroende på förändrade redovisningsprinciper 
för bostadsanpassningskostnader som tidigare 
hanterades som avsättning men nu redovisas 
vid fakturering. Intäkt i form av bonus för 
tekniska hjälpmedel samt ersättning för Covid -
19. Vakanser bland annat till följd av svårigheter 
att rekrytera personal. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till +7,0 
mnkr. 

Omsorgsnämnd 
(Förvaltning för Arbete 
och Välfärd) 
 

-25,0 mnkr  Utökad budgetram med 38 mnkr jämfört med 
2020 års budget samtidigt som det tillfälliga 
tillskottet på 10 mnkr för 2020 försvann. 
Underskottet 2020 uppgick till – 52,3 mnkr. 
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Kända volymökningar mellan 2020 och 2021 
uppgick till motsvarande 12 mnkr. 
 
Förbättringarna jämfört med tidigare prognos 
finns inom de flesta verksamhetsområden men 
främst inom LSS, introduktion och flykting 
ensamkommande. 
 
Nämnden beslutade under våren om en 
handlingsplan för att minska kostnaderna med 8 
mnkr.  
 
LSS och HSL. Överskottet beror främst på intäkt 
inom personlig assistans då Försäkringskassan 
beslutat om retroaktiv ersättning för utökat antal 
timmar. 
 
Social Psykiatrin. Tillkommande dyr placering, 
minskade kostnader inom boende samt 
sysselsättning. 
 
IFO Vuxna. Ökade kostnader för Våld i nära 
relationer. Färre placeringar av Vuxna missbruk 
än budgeterat samt fler placeringar i egen regi. 
 
IFO Barn och Familj. Placering i egna 
familjehem har ökat under året samtidigt som 
antalet externa familjehemsplaceringar minskar 
vilket ger positiv ekonomisk effekt. Antalet 
institutionsplaceringar har ökat vilket innebär 
ökade kostnader. 
 
Arbetsmarknad har lägre verksamhets-
kostnader. 
 
Introduktion har fått högre intäkter från 
Migrationsverket än förväntat, lägre utbetalt 
ekonomiskt bistånd, omorganisation till 
försörjningsenheten. 
 
Ensamkommande, Lägre personalkostnader 
och högre intäkter från Migrationsverket än 
förväntat. 
 
Helårsprognosen per 31 augusti uppgick till 
-36,3 mnkr. 

 
 

217



 66 

Finans, +36,3 mnkr Avvikelse  Kommentarer 
Pensioner och löner 
 

+12,4 mnkr Ersättning för sjuklönekostnader januari-
september uppgår till 6,3 mnkr och den 
överskjutande delen på 4,3 mnkr har fördelats till 
nämnder. Avvikelse pensioner -4,9 mnkr på 
grund av att utbetalningar ansvarsförbindelse 
ökat samt att det saknas budget för 
efterlevandepension och familjeskydd. Minus 2,1 
mnkr på justering semesterskuld och upplupna 
löner. Plus 13,1 mnkr på justering kalkylerat PO 
och den största delen avser upplösning av 
förmånsbestämd ålderspension. 

Internränta +/- 0 mnkr Internränta som nämnderna betalar på bokförda 
värden av investeringar har ingen 
budgetavvikelse. 

Skatteintäkter  +53,2 mnkr Skatteintäkter har positiv budgetavvikelse och 
utfallet har förbättrats med 2,7 mnkr i jämförelse 
med helårsprognosen i oktober som grundade 
sig på SKR:s prognos i september. 

Generella statsbidrag +/- 0 mnkr Ingen budgetavvikelse på generella statsbidrag. 
Finansiella intäkter +1,3 mnkr Borgensavgifterna har positiv budgetavvikelse 

och utdelningen från Kommuninvest är lägre än 
förra året. 

Finansiella kostnader -16,7 mnkr Ränta på upplånat kapital och bankkostnader 
har positiv avvikelse på +3,8 mnkr. 
Värdereglering av aktier i Stadsvapnet uppgår till 
-20,5 mnkr.  

Avskrivningar +3,3 mnkr Plus 3,3 mnkr på kapitalkostnader på grund av 
lägre investeringstakt 2020 än budgeterat. 

Jämförelsestörande 
poster 

-26,4 mnkr Negativ budgetavvikelse för nedskrivningar på 
11,1 mnkr enligt information i KSAU 2021. 
Utrangering av rivna hus i Stilleryd uppgår till 1,7 
mnkr. Försäljning av mark visar +1,3 mnkr, 
exploateringsfastigheter +11,7 mnkr och 
fordon/maskiner +0,4. Avsättning till 
Hunnemaradeponin på 27 mnkr som grundar sig 
på åtgärdsutredning 2021 

Anslag till förfogande +9,2 mnkr Överskott på KS förfogande driftpåverkan större 
investeringar och reserv.  
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Upplysning om händelser/ transaktioner som krävs för att förstå 
utvecklingen under rapportperioden  

 
Budgeterade effektiviseringar, kompensation obalanser och tilläggsanslag   
I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, anpassnings- och 
effektiviseringskrav, kompensation obalanser samt tilläggsanslag (TA) under året. I 
driftbudgeten ovan ingår således anpassningar och effektiviseringar, kompensation 
obalanser och tilläggsanslag som tillkommit under året. 
 

 
 
Anpassningar och effektiviseringar i budget 2021 
I driftbudget 2021 ingår anpassningar och effektiviseringar med 54 mnkr som fördelats till 
Överförmyndarnämnd 1 mnkr, Kommunstyrelse 26 mnkr, Utbildningsnämnd 11 mnkr,  
Kulturnämnd 2 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 7 mnkr och Omsorgsnämnd 7 mnkr.  
 
Kompensation obalanser i budget 2021 
I driftbudget 2021 ingår kompensation för obalanser med 78 mnkr som tillförts 
Kommunstyrelse 14 mnkr, Utbildningsnämnd 15 mnkr, Teknik- och fritidsnämnd 7 mnkr, 
Omsorgsnämnd 4 mnkr och Nämnden för Arbete och välfärd 38 mnkr.  
 
Tilläggsanslag i budget 2021 
I driftbudget 2021 ingår tilläggsanslag med 22 mnkr som fördelats till Utbildningsnämnden  
2 mnkr för ökade kostnader löneökningar med anledning av lärarnas engångsbelopp samt 
4 mnkr för Skolmiljarden och Omsorgsnämnden 16 mnkr för God vård och omsorg av äldre 
personer. 
 
Nettoeffekten av anpassningar och effektiviseringar, kompensation obalanser och 
tilläggsanslag blir därmed +46 mnkr och fördelar sig med -1 mnkr Överförmyndarnämnden,  
-12 mnkr Kommunstyrelsen, +10 mnkr Utbildningsnämnden, - 2 mnkr Kulturnämnden,   
+/- 0 mnkr Teknik- och fritidsnämnden, +13 mnkr Omsorgsnämnden och +38 mnkr 
Nämnden för Arbete och Välfärd. 

 
 

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget 
2021

KF § 142
201123

Varav 
anpassningar 

och 
effektiviseringar

Varav 
kompensation 

obalanser

TA 
löneökningar 

(lärarnas 
engångsbelopp)

KF § 93 
210621

TA 
God vård 

och 
Skolmiljarden

(generellt 
statsbidrag) 
KF § 159-160

211108

Budget- 
förändringar 
exkl tekn just 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 0
Överförmyndarnämnd -2 1 1
Kommunrevision -1 0 0
Kommunstyrelse -184 26 -14 12
Utbildningsnämnd -770 11 -15 -2 -4 -10
Kulturnämnd -31 2 2
Teknik- och fritidsnämnd -95 7 -7 0
Byggnadsnämnd -7 0 0
Omsorgsnämnd -445 7 -4 -16 -13
Nämnden för Arbete och Välfärd -403 0 -38 -38
Summa nämnder -1 941 54 -78 -2 -20 -46
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Vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans 2021  
Förutsättningarna för att nå en budget i balans är att styrelse och nämnder kan verkställa 
beslutade effektiviseringar, ta hand om obalanser inom budgetramen och skapa utrymme 
för volymökningar/prisjusteringar under innevarande år. Alternativt beslutas om 
tilläggsbudget.  
 
Beslutade anpassningar och effektiviseringar uppgår till -54 mnkr, kompensation för 
obalanser från 2020 uppgår till 78 mnkr, kompensation för lärarnas engångsbelopp samt 
Skolmiljarden och God vård uppgår till 22 mnkr. Förändringar i budgeten inför innevarande 
år beräknades till ett netto på 46 mnkr, exklusive kompensation för lönerevision. Trots att 
nämnderna kompenserat för obalanser och förändringarna i budgeten har ett positivt netto, 
finns ett anpassningsbehov på -106,6 mnkr i nämnderna på grund av volymökningar och 
andra förändringar.  

 
Samtliga nämnder med obalanser har arbetat med åtgärder för att nå en budget i balans, 
vilka redovisats löpande till nämnder och styrelse. I nämndernas prognoser finns åtgärder 
motsvarande 103,8 mnkr inarbetade vid rapporteringen i bokslutet. Nettoeffekten av 
åtgärder och volymförändringar är nära balans, det vill säga volymförändringarna ökar 
successivt och åtgärderna får nästan full effekt på resultatet.            
 
Förändrade budgetramar under året 

 
 
Utöver tilläggsanslag på 22 mnkr har tekniska justeringar gjorts på 84 mnkr för 
löneökningar, kapitalkostnader och driftmedel till sådant som inte får aktiveras som 
anläggningstillgång enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Driftbudget
nettokostnader, mnkr

Budget 
2021

KF § 142
201123

Löne- 
ökningar 

2020-
2021

Anslags- 
finansiering 
Fastighet,

Städ, 
Vaktmästare 
och Bilpool 

etapp 1 
2021

Kapital- 
kostnader 

2021

Driftmedel 
investeringar

2021

Övriga 
tekn just 

2021

TA 
löne- 

ökningar 
(lärarnas 
engångs- 
belopp)
KF § 93 
210621

TA 
God vård 

och 
Skolmiljarden

(generellt 
statsbidrag) 
KF § 159-160

211108

Ny 
budget 

2021

Kommunfullmäktige -3 0 -3
Överförmyndarnämnd -2 0 0 -2
Kommunrevision -1 0 -1
Kommunstyrelse -184 -10 -168 3 -16 -1 -375
Utbildningsnämnd -770 -25 97 0 -3 -2 -4 -707
Kulturnämnd -31 -1 6 0 0 0 0 -26
Teknik- och fritidsnämnd -95 -2 30 1 -4 1 -69
Byggnadsnämnd -7 -1 0 0 -7
Omsorgsnämnd -445 -15 25 0 -16 -451
Nämnden för Arbete och Välfärd -403 -11 9 0 0 -405
Summa nämnder -1 941 -65 0 4 -23 0 -2 -20 -2 047
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Investeringsredovisning per verksamhet 

 
 
Kommentarer 
Årets investeringar uppgår till 273,4 mnkr, vilket är 30,8 mnkr lägre än den budgeterade 
nivån på 304,2 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 90 procent. Färdigställda 
projekt har ett utfall 114,2 mnkr och pågående projekt 159,2 mnkr. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar i stora exploaterings- och byggprojekt samt att det inte bytts ut 
trygghetslarm och gjorts inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 
 
Partnering är en upphandlingsform som kommunen använder sig av sedan något år 
tillbaka. Kommunen upphandlar även vanlig totalentreprenad exempel på sådana projekt är 
Asarums IP, LSS korta vägen, Svängsta förskola. Kommunen har även upphandlade 
ramavtal inom byggsektorn såsom bygg, el, vvs inom dessa avtal genomförs mindre 
byggprojekt mestadels underhållsprojekt. 
 
När projekten blir större och mer komplicerade såsom ny skola i Mörrum, Jössa och torget 
finns fördelar med att göra det i partnering tillsammans med entreprenören. En fördel med 
partneringprojekt är att träffsäkerhet visat sig vara större vad gäller kostnad och kvalitet 
samt att projekten genomförts med kortare ledtider och bättre hantering av förändringar 
under projektets gång. 
 
Beslut om övergången till partnering har skett i dialog med politiken och utifrån KABOs 
erfarenhet. Utvärdering både internt och ihop med entreprenören av både torget och Jössa 
har genomförts.  
 
Totala nedskrivningar uppgår till 11,1 mnkr enligt information i KSAU 2021. Utrangering av 
rivna hus i Stilleryd uppgår till 1,7 mnkr. 
 
Verksamheter, +30,8 mnkr Avvikelse  Kommentarer 
Exploatering näringsliv 
 

+1,0 mnkr Endast förprojektering av Östra Pirens 
utemiljö 2021. 

Exploatering bostäder 
 

+2,4 mnkr Plus på lokalgata i Asarumsdalen där 
förfrågningsunderlag påbörjades under 
hösten och utbyggnad sker 2022.  

mnkr

Budget Utfall Budget-

Verksamheter
2021 2021 avvikelse

2021
Exploatering näringsliv -1 0 1
Exploatering bostäder -4 -1 2
Markförvärv -26 -27 -1
Infrastruktur -26 -24 2
Pedagogisk verksamhet -144 -136 8
Vård och omsorg -18 -15 3
Fritid och kultur -41 -33 8
Övrig verksamhet -43 -36 7
Summa -304 -273 31
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Markförvärv 
 

-1,0 mnkr Slutlikvid för markförvärv Duveryd, 
markköp till ny brandstation, Viking 
Timber fastigheterna och köp av 
fastighet Stilleryd 13:1 ingår i årets utfall. 

Infrastruktur +1,5 mnkr Projektering av allmän parkering vid 
Prinsgatan är pausat under 2021. 

Pedagogisk verksamhet +8,4 mnkr Tillbyggnad och renovering av Svängsta 
förskola har varit ute på anbud och 
entreprenör är tilldelad för byggnation 
2022. 

Vård och omsorg +3,0 mnkr Byggnation av nytt LSS-boende på Korta 
vägen i Asarum är avslutad. Utbytet av 
trygghetslarm är framflyttat till 2022. 

Fritid och kultur +8,2 mnkr Tidsförskjutning i pågående projekt 
Väggabadets 50-metersbassäng och 
Asarums IP som beräknas vara klara i 
maj 2022.   

Övrig verksamhet +7,3 mnkr Byggnation av ny torgpaviljong är 
avslutad inom ramen för budget. 
Uppstart av större digitaliseringsprojekt 
har inte kunnat ske i förväntad takt och 
hanteras under kommande år. Inget 
inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 

 
 
Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagit ställning till 
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Balanskravsresultatet 
 

 
 

 
 
Balanskravet 
Kommunen har sedan 2013 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 2021-12-31 uppgick till 118 miljoner kronor. 
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 53,2 mnkr. En procent av årets 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (2 150 mnkr) uppgår till 
21,5 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.  
 
Det finns inget krav på återställande då 2021 års balanskravsresultat är positivt. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Källa till sammanställningar och statistik: Heroma och Kolada 
 
Ytterligare information angående personalförhållanden återfinns som bilaga till 
årsredovisningen (personalekonomisk redovisning 2021).  
 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation.  
De prioriterade insatsområdena framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i Mål 
och Budget 2021: 

• Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   
• Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   

2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning 
inom alla kommunens områden. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en 
tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa bemanningen, vilket 
påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. 
När tid och resurser går åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i 
utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Ett systematiskt arbete med 
bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är därför avgörande för att klara 
utmaningarna inom ekonomi, personal och verksamhet. 
  
2021 har också präglats av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. 
Varslet på 70 personer är en del i detta. Ett tjugotal personer har avslutats genom antingen 
uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 
Dessa minskningar ger effekt från och med årsskiftet. Personalneddragningarna i 
kombination med omorganisationer inom och mellan förvaltningar innebär förändringar för 
många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa 
psykologisk trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver 
särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är välfungerande för att säkra det 
utvecklingsarbete som redan är genomfört.  
  
Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, 
dels som en konsekvens av Covid-19, dels som en del i digitaliseringsresan. Att leda och 
arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 
den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  
  
Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna 
som har skett i form av samordningsvinster och gemensamma prioriteringar.   
  
Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen 
fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna för såväl chefer som medarbetare är 
nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 
 
Personalpolitik 
Karlshamns kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare.  
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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  
• Arbetsinnehåll 
 
Utvecklingsområdena syftar till att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 
 
Ett politiskt prioriterat utvecklingsområde är fortsatt minskad sjukfrånvaro. Två viktiga 
insatser för att lyckas med att sänka sjukfrånvaron 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. Detta då kontinuitet i ledarskapet ökar 
förutsättningarna för en välfungerande verksamhet. 
 
Arbetet ska organiseras så att en hållbar bemanning möjliggörs och så att kontinuitet och 
kvalitet i verksamheteten värnas. Detta kräver ett långsiktigt arbete och att så stor andel av 
personalen som möjligt är månadsanställd och tillsvidareanställd.  
 
Antal månadsanställda 
Vid mättillfället 2021-11-01 var antal månadsanställda 3 030 personer, vilket är en minskning 
med 8 personer jämfört med föregående år. Minskningen av månadsanställda beror delvis 
på de besparingar som pågår inom kommunen.  
 

 Förvaltning Tillsvidare-
anställda           

Visstids-
anställda 

Totalt antal 
månads- 
anställda 

Differens 
2020/2021 

Omsorgsförvaltningen 782 58 840 +42 
Arbete och Välfärd 447 14 461  -14 
Utbildningsförvaltningen    997 212 1 209 -63 
Kommunstyrelseförvaltningen 506 14 520 +27 
TOTALT  2732  298  3 030  -8 

 
Utbildningsnivå 
I Karlshamns kommun är andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning 49 procent 
vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående år. Över tid har denna siffra haft en 
svag men stadig uppgång. 
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Personalrörlighet  
Personalrörlighet är ett brett begrepp som innefattar dels personalomsättning, det vill säga 
hur många medarbetare som börjar och slutar i förhållande till det genomsnittliga antalet 
anställda, dels hur rörligheten inom organisationen ser ut med bland annat omorganisation, 
frivilligt byte av arbetsplats inom organisationen etc.  
 
Personalrörlighet 2020 2019 2018 
Nya tillsvidareanställda under året  7% 8% 11% 
Avgångna tillsvidareanställda under året  9% 12% 9% 

 
Personalomsättning chef 
Andelen chefer som stannat kvar i sin befattning i 4 år eller mer inom kommunen har ökat 
med två procentenheter till 45 procent för 2021. 

  

Förvaltning Antal 
chefer 

Chef 
minst 4 år 2021 i % 2020 i % 

Omsorgsförvaltningen 31 10 32% 37% 

Arbete och Välfärd 25 8 32% 27% 
Utbildningsförvaltningen  
(exkl. bitr. rektorer) 31 16 52% 42% 

Kommunstyrelseförvaltningen 26 17 65% 63% 

TOTALT 113 51 45% 43% 

 
Åldersfördelning 

• 27 % är i åldern upp till 34 år  
• 48 % är i åldern 35-54 år  
• 25 % är i åldern 55 år och uppåt 

Det är positivt att kommunen under de senaste 10 åren har ökat antalet anställda i den yngre 
åldersgruppen och att vi har en jämn åldersfördelning.  
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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 bidrar till 
att jämställdheten ökar. Vård, skola och omsorg står inför stora rekryteringsutmaningar de 
närmaste åren, dels för att ersätta de som går i pension och dels för att behovet ökar. Mellan 
2009 och 2021 har andelen heltidsanställningar i kommunerna ökat.  
 
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 
bland annat undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och 
stödbiträde.  
 
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 av olika anledningar 
som VAB, semester och sjukfrånvaro etcetera ger vinster genom ökad kontinuitet i 
verksamheten som i sin tur ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.  

 
Förvaltning  2021 2020 2019 2018 2017 
Omsorgsförvaltningen 83 434 86 412 55 008 45 806 

163 901 
Arbete och Välfärd 164 179 117 243 89 940 86 305 

Utbildningsförvaltningen  40 735 38 078 47 841 59 489 68 755 

Kommunstyrelseförvaltningen 
29 455 

19 312 15 953 20 430 22 325 

SHBF och KLF tom 2020  2 985 583 1 151 318 

TOTALT 317 803 264 402 209 325 213 180 255 299 
 
Som framgår av tabellen ovan har antalet timmar som görs av timavlönade ökat med drygt 
50 000 timmar mellan både 2019-2020 och 2020-2021. Denna ökning beror på att vi under 
dessa två år varit hårt drabbade av pandemin med hög sjukfrånvaro och annan frånvaro 
kopplat till Covid-19 hos ordinarie personal, vilket har gjort att behovet av vikarier och 
timavlönade ökat. 
 
Semester  
Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun tillsvidareanställda 
medarbetare möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. 
Medarbetare som är 39 år eller yngre får i och med detta ytterligare 4 dagar och 
medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar extra ledighet.  
 
Sjukfrånvaro och sjukkostnader 
Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det 
övergripande planet handlar det om ledarskap, att skapa kontinuitet och hur arbetet är 
organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ för individ.   
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Från 2020 ses en kraftig ökning av sjukfrånvaron, detta till följd av Covid-19. Även under 
2021 har kommunen varit hårt drabbad av pandemin vilket framför allt syns på 
korttidsfrånvaron. Förutom sjukfrånvaro har vi även haft frånvaro på grund av smittorisk samt 
karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 

 
Sjukkostnader 
I takt med ökad sjukfrånvaro ökar även sjuklönekostnaderna. Tabellen nedan visar 
sjuklönekostnaderna som arbetsgivaren har de 14 första dagarna i sjukperioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, % 2021 2020 2019 2018 

Korttidsfrånvaro, dag 1-14 3,7% 3,9% 2,7% 2,9% 

Långtidsfrånvaro, dag 15- 4,6% 4,5% 4,6% 5,0% 

Totalt 8,3% 8,4% 7,3% 7,9% 

Sjuklön dag 2-14 2021 2020 2019 2018 

Omsorgsförvaltningen 8 447 9 314 7 147 7 873 

Arbete och Välfärd 4 270 3 946 2 798 2 945 

Utbildningsförvaltningen 8 165 8 508 5 551 6 023 

Kommunstyrelseförvaltningen 3 415 - - - 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - 2 754 1 882 2 187 

Kommunledningsförvaltningen - 610 351 452 

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

Finansförvaltning - 39 -526 -330 

Summa sjuklön exkl. PO 24 297 25 184 17 216 19 489 

Förändring från föreg. år i % -3,15% 46,3% -10,1% 13,1% 
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Redovisning av sjukfrånvaro 2021 Totalt 2021 Män 2021 Kvinnor 2020 Totalt 2019 totalt 
Kommunkoncernen           
Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,9%     8,0% 7,0% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 8,7%     9,2% 7,7% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,4%     7,6% 6,6% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,2%     8,0% 7,3% 
            
Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

43,6%     42,3% 50,0% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 30,7%     24,0% 34,4% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 41,1%     42,2% 50,8% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 50,4%     48,8% 54,9% 
            
Kommunen           
Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

8,3% 6,0% 8,9% 8,4% 7,3% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 9,1% 7,0% 9,8% 9,4% 8,0% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 7,8% 5,5% 8,4% 8,0% 6,8% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 8,6% 6,2% 9,2% 8,5% 7,5% 
            
Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

44,5% 38,5% 45,5% 43,0% 50,3% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 31,2% 16,6% 35,1% 24,5% 34,8% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 42,2% 39,3% 42,7% 43,1% 51,7% 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 51,2% 49,4% 51,5% 49,4% 54,4% 
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Övrig Personalstatistik 2021 Totalt 2021 Män 2021 Kvinnor 2020 Totalt 2019 totalt 
Kommunen, 1 november           
Antal månadsanställda 3 030 583 2 447 3 038 3 102 

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

            

Anställningsform           

därav tillsvidareanställda 2 732 504 2 228 2 719 2 767 

därav tillsvidareanställda i % 90% 86% 91% 89% 89% 

            

Sysselsättningsgrader           

därav heltidsanställningar 2 345 508 1 837 2 336 2 296 

därav heltidsanställningar i % 77% 87% 75% 77% 74% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95% 97% 75% 94% 94% 

Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 871 563 2 308 2 862 2 915 

            

Medelålder 44,7 43,6 44,9 44,6 45,0 
            
Hälsa           
Antal friska personer 1 nov 2 742 538 2 204 2 885 2 883 
Antal friska i % 91% 93% 91% 93% 94% 
            
Lön           
Medellön - heltidslön 31 321 32 273 31 094 30 169 29 905 
Medianlön - heltidslön 29 700 29 700 29 700 28 400 28 300 
            
Kommunen, resursanvändning hela 
året           

Anställningsdagar 1 104 738 212 491 892 247 1 151 967 1 209 123 
Frånvarodagar 272 767 37 021 235 746 277 196 280 647 
Frånvarofrekvens 24,7% 17,4% 26,4% 24,1% 23,2% 
Närvaro i % av anställningsdagar 75,3% 82,6% 73,6% 75,9% 76,8% 
            
Arbetade timmar 4 380 314 1 042 051 3 338 263 4 460 828 4 624 769 
därav:            

* fyllnadstid 26 063 3 934 22 129 27 727 30 950 

* övertid 21 031 5 808 15 223 20 657 21 693 
* timtid 317 793 153 845 163 948 264 042 209 327 
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Förväntad utveckling 
 
Kommunen 
Framtiden innebär stora möjligheter men också stora utmaningar. Det krävs både 
personella och ekonomiska resurser för att planera, utveckla och bygga ut kommunen på 
ett hållbart och långsiktigt sätt. En god hushållning är en förutsättning för att skapa en stabil 
grund för långsiktiga och hållbara investeringar utifrån de samhällsbehov som finns. I 
kommunens ansvar ligger att skapa värde för våra befintliga invånare och säkerställa att 
varje resurs och skattekrona används på ett effektivt sätt. Samtidigt ska det skapas 
förutsättningar för fler invånare.  Detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och en 
tydlig plan för att kunna växa hållbart.  
 
Den ekonomiska utvecklingen har varit, och är för den kommunala verksamheten, en 
osäkerhetsfaktor. Kostnaden per invånare ökar och i förhållande till jämförbara kommuner 
har Karlshamn ett högt kostnadsläge. De ekonomiska utmaningarna kommer att kvarstå de 
kommande åren och förändringsarbete inom kommunkoncernen kommer fortsatt att ha stor 
betydelse. Att hitta nya arbetssätt, implementera dem och fortsätta sträva efter långsiktigt 
hållbara lösningar är framgångsfaktorer som är viktiga. Under de senaste åren har de 
kommunala verksamheterna påbörjat detta omställningsarbete, kostnadsutvecklingen har 
dämpats och helårseffekten för kommande år förväntas motsvara beslutade 
personalkostnadsneddragningar.     
 
Det har varit och kommer även framgent att vara volymökningar i flera verksamheter. Dels 
med hänsyn till demografiska utvecklingen och dels med hänsyn till att befolkningen 
förväntas öka. Volymökningar medför stora utmaningar gällande både driftsbudget och 
investeringsbudget gällande lokaler, infrastruktur med mera. I dagsläget finns det 
volymökningar inom äldreomsorg, särskola samt inom grund- och gymnasieskolan ökar 
andelen elever i behov av särskilt stöd/elever med extraordinära behov. Det finns även 
volymökningar inom LSS, familjehemsplaceringar och försörjningsstöd, där åtgärder med 
tidiga insatser förväntas leda till goda förutsättningar för såväl individen som 
verksamhetens kostnadsutveckling.  
 
I arbetet med resultatrapporten för 2021 har följande möjligheter och utmaningar 
identifierats: 
 
Möjligheter 
• Genom att använda teknik och digitalisering skapa en långsiktigt hållbar och 

kostnadseffektiv verksamhet som i sin tur bidrar till god ekonomisk hushållning. 
• Attraktiv boendekommun som erbjuder varierande goda livsmiljöer hela livet. 
• Samverkan såväl regionalt som lokalt och tillsammans med civilsamhället. 
• Goda utbildningsmöjligheter som kan förse näringsliv och offentlig sektor med 

kompetent arbetskraft. 
• Samverkan inom kommunkoncernen men också med andra aktörer 
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Utmaningar 
• Öka robustheten i våra verksamheter och inom vårt geografiska områdesansvar för att 

motstå framtida kriser och bidra till att bygga Sveriges totalförsvar 
• Valår och säkerhetsläge 
• Ekonomi i balans på kort och lång sikt 
• Skapa långsiktiga förutsättningar med en tydlig målbild 
• Kompetensförsörjning, steget före för att möta framtida behov 
• Sänka sjukfrånvaron 
• Utveckla samarbete och samverkan inom kommunen, inom kommunkoncernen samt 

med andra aktörer 
• Utveckla tekniska- och digitala lösningar samt proaktiva arbetsmetoder som skapar 

mervärde för dem som efterfrågar kommunal service 
• Klimatfrågor 
• Att investera i takt med att behoven uppstår i verksamheten 
• Att inrymma förväntade volymökningar  
• Riktade statsbidrag som beslutas årligen där kraven förändras  
• Att hantera löpande verksamhet, ta hand om utvecklingsbehov och samtidigt hålla en 

god arbetsmiljö med begränsade resurser och osäker omvärld 
• Återhämtning från pandemin 

 
Bolagen  
Karlshamn Energi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och arbetar med långsiktig 
planering av verksamheten. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av 
verksamheten. Bolaget behöver ha långsiktig ekonomisk planering. Vidare har pandemin 
påverkat Karlshamn Energi bland annat genom att arbete som utförs i kundanläggningar 
såsom fiberinstallationer, mätarbyten, servicearbete med mera har senarelagts i perioder 
under året. Bolaget har problem med längre leveranstider och högre priser på material inom 
flera områden. 
 
Karlshamnsbostäder AB inleder 2022 med en stor satsning gällande upprustning av 
bolagets största bostadsområde, Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 
60-talet med ett stort, eftersatt underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög 
efterfrågan på bostäder där behöver hela området fräschas upp och ses över. Vidare 
påverkas bolagets framtida utveckling påverkas av följande: 
 

• Begränsad kommunal borgen vilket medför att bolaget måste avstå investeringar 
som skulle generera intäkter.  

• Bolaget har också stora svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget 
är så osäkert 

• Försenade detaljplaner 
• Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter 
• Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter 
• Ökade driftskostnader som vi inte kan påverka 
• Ovanligt många skador under året 
• Ny organisation från 1 september 2021 
• Låg hyreshöjning 
• Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material 
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Karlshamns hamn AB har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik 
till Kina), lagring av vindkraftsleveranser på gasrörstomten och fortsatt utveckling på sågat 
virke. Bolaget står inför en möjlig satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut 
verksamheterna likhet med andra kommunala hamnbolag. Dock finns det globala, 
nationella, regionala och lokala utmaningar som behöver utvärderas inför en eventuell 
satsning i framtiden. Stora kostnadsökningar på energi och drivmedel påverkar företagets 
resultat negativt.  
 
Karlshamnsfastigheter AB har många utmaningar framöver. Det befintliga 
fastighetsbeståndet åldras och i takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer 
kräva investeringar framöver. Mer distansarbete spås vilket kommer medföra att behovet av 
kontorsytor minskas. Det är därför viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen 
och kan ställa om för att klara av de nya kraven som hyresgästerna kommer att ha. Projekt 
Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande 
byggentreprenör är framförhandlat och en ny upphandling pågår och har tilldelas under 
januari 2022. Den plan som legat för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt 
revideras. Vidare påverkas bolagets framtida utveckling påverkas av följande: 
 

• Utökad samverkan inom bolags- och kommunkoncernen 
• Fortsatt inventering av hyresavtal 
• Digitalt fastighetssystem sätts i drift fullt ut 
• Marknadsföring och uthyrning av ytor i Emigranten 1 
• Nybyggnationen ger initialt ökade förluster. 
• Risk för fördyrningar i Emigranten 1 
• Ytterligare nedskrivningsbehov i Emigranten 1 
• Försäljning respektive förädling av fastighetsbeståndet 
• Avmattning av högkonjunktur 
• Mycket kraftig ökning av borgensavgiften 

 
Kreativum i Blekinge AB hade ungefär 32 000 besökare under 2021. Dinosaurieutställning 
bidrog till besöksintresset på ett mycket positivt sätt. Under arbetet med att ta fram budget 
2022 genomfördes en analys avseende bolagets upptagningsområde. Inom 1,5 timmes 
restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. 
Inom detta område så är bolagets utbud unikt. Investeringen i Domebiografen fortsätter 
under 2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig belysning installeras. Kreativum står 
nu väl rustat för de kommande åren med en modern konferensanläggning och Domebiograf 
som ger konferensanläggningen en ny dimension samt ett utbud i utställningen som möter 
framtiden. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt har påbörjats 2022 och målet är 
verksamheten skall visa plus från 2024. 
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Under året har följande möjligheter och utmaningar identifierats: 
 
Möjligheter 
 
• Lönsamma affärer och intresse i Karlshamn 
• Planerade reinvesteringar, underhåll och nyinvesteringar skapar stabilare 

förutsättningar 
• Agenda 2030 
• Restriktionerna lättar för besöksnäringen 
• Mångfald, inkludering och ökad integration 
• Digitalisering 
• Attraktiv arbetsgivare 
• Samordning i kommunkoncernen  

Utmaningar 
• Stora kapitalintensiva investeringar  
• Ökade säkerhets- och miljökrav 
• Varumärket Karlshamn 
• Dotterbolag med budgeterade obalanser 
• Spåren av pandemin 
• Infrastruktur 

 
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.  
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Finansiella räkenskaper för koncernen och 
kommunen 
 
Resultaträkning 
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Balansräkning  
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Kassaflödesanalys 
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Noter 
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. 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.  
 
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 

 
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. Under 2022 planeras för en omställning.  
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Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar 
Följande avskrivningstider tillämpas i kommunkoncernen; 

- 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 
 
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.  
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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 21 
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 21 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  
I de sammanställda räkenskaperna (kommunkoncernen) ingår alla koncernföretag där 
kommunen har ett varaktigt betydande inflytande (minst 20procent) eller om det har särskild 
betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Verksamhet som bedrivs inom ramen för 
kommunalförbunden; Räddningstjänsten Västra Blekinge, Cura Individutveckling samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst ingår inte i den sammanställda redovisningen. 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.  
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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. 
 
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 procent) 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.  
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Kommunal koncern, kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. , 
Koncernen bildades 1997 och ägs till 100 procent 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. 
 
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). 
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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 2021 
 
 
 

Till Kommunstyrelsen    2022-04-12 
Till Kommunfullmäktige 2022-05-23 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Sida 

Resultatrapporter 2021:  
Kommunfullmäktige 3 
Kommunrevision 5 
Kommunstyrelse 11 
Omsorgsnämnden, förvaltningen för arbete och välfärd 45 
Omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen 72 
Utbildningsnämnden  105 
Kulturnämnden 128 
Teknik- och fritidsnämnden 141 
Byggnadsnämnden 155 
Överförmyndarnämnden 165 
Karlshamnsfastigheter AB 176 
Karlshamn Hamn AB 186 
Karlshamn Energi AB 193 
Karlshamnsbostäder AB  203 
Kreativum i Blekinge AB 225 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅR 2021 
Period: Januari – December 2021 
Nämnd: Kommunfullmäktige 
Nämndsordförande: Marie Sällström  
Förvaltning:  
Förvaltningschef:  

 

1. Ekonomisk uppföljning, drift 

Kommunfullmäktige Budget Utfall Avvikelse Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020 

           

Intäkter  0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Personalkostnader  -1 782 -1178 604 0 0 0 0 -1 225 

Övriga kostnader  -1 182 -374 808 0 0 0 0 -349 

Kapitalkostnader  0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruttokostnader -2 934 -1 572  1 412 0 0 0 0 -1 574 

           

Nettokostnader -2 964 -1 572 1 412 0 0 0 0 -1 574 

 

2. Ekonomisk analys av drift  
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Pandemin påverkar det ekonomiska utfallet även 2021. De stora delarna av nämndens överskott beror på att merparten av nämndens 
sammanträden har genomförts digitalt och vänortsbesöken har uteblivit.  
Medborgarceremonin inte har genomförts fysiskt detta år.   
Middagen som hålls för den personal som varit anställda i kommunen i 25 år har genomförts på ett annorlunda sätt jämfört med den 
sedvanliga traditionen. 
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Bilaga Anpassningar         
Uppföljning av anpassningar 2021 Anpassningar 

KF beslut  
Ytterligare 

förändringar 
som 

uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar i 
utfall 

Budget-  
avvikelse 

Nämnd 

Kommunfullmäktige 44 0 44 44 44 44 0 

Totalt        

        

Analys:        
Kommunfullmäktige  Nämndens verksamhet har inte påverkats av anpassningarna.  

 
Bilaga Covid-19 
Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter i 
utfall för covid-

19 

Ökade 
kostnader i 

utfall för covid-
19 

Årets 
nettokostnader 

för   
covid-19  

Årets 
aktivitetsförda 

kostnader  
för covid-19 

Nämnd      
Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0  0 

Totalt 0 0  0 0 0  0 

        

Analys:        
Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges verksamhet är inte berörd av Covid-19, i form av ökade kostnader. 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNREVISIONEN ÅR 2021 
Period: Januari – december 2021 
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, i God revisionssed i kommunal verksamhet och i det av 
fullmäktige fastställda revisionsreglementet. Revisionen har fortsatt att arbeta med bedömning och uppföljning av nämnderna 
genom att fokusera på nämndspecifika risker. Under året har det genomförts diskussioner med samtliga nämnder och 
uppföljande diskussion med nämndernas presidier kring risker och hur nämnderna arbetar med att minska konsekvenser av 
identifierade risker. Fokus under året har legat på kommunstyrelsen uppsikt över nämnder och utövande av ägarstyrning och 
uppföljning av kommunala bolag. AV-nämndens har varit en central fråga att följa samt underskott och ökade kostnader för 
investeringsprojektet Emigranten 1. Utöver detta har revisionen följt upp efterlevnad ifråga om attestregler rörande fakturor 
från Netport Science Park AB. En större granskning av omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem avslutades under året.     
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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. 

Närvaro på 
revisionsmöten 

Flertalet möten har 
genomförts digitalt 

Helt 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Då slutrevision hölls i april, ägandes årets första tertial i huvudsak åt att kommunicera resultat och iakttagelser från 
granskningen av AV-nämnden och Emigranten 1. Bägge granskningarna krävde större insatser än planerat, vilket påverkat 
omfattningen på antalet sk djupgranskningar under året. Bägge granskningarna har sitt ursprung i vår bedömning av 
kommunens ekonomiska situation, då stora underskott kännetecknade både Emigranten 1 och AV-nämndens verksamhet. 
Kommunens investeringsprocess har därför varit fortsatt i fokus tillsammans med genomförande av besparingen på 50 mnkr, 
där granskningen skett genom dialog och dokumentstudier i sk grundläggande granskning. Den kvalitativa aspekten i 
förhållande till medborgare och brukare har skett genom en större genomgång av omsorgsnämndens 
kvalitetsledningssystem.    
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Våra granskningar av Emigranten 1 har tydliggjort kommunstyrelsens roll och betydelse för ägarstyrningen av hel- och 
delägda bolag tillsammans med Stadsvapnets beredande roll ifråga om investeringar. Vår bedömning är att revisionens 
granskningar påskyndat såväl Stadsvapnets arbete med att formalisera vilka underlag som ska tas fram vid investeringar som 
beslutet att ta tydliggöra kommunstyrelsens uppsikt och roll i ägarstyrningen genom nya styrdokument.  
Vi ser också en ökad mognad hos nämnderna att diskutera risker, vilket vi ser som ett bidrag till bättre beslutsunderlag och ett 
sätt att minska negativa överraskningar och därmed ha ett fortsatt fokus på de väsentligaste frågorna.  

 
4. Ekonomisk uppföljning, drift 

Revisionsnämnden Budget Utfall Avvikelse Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020 

           

Intäkter  175 175 0 0 0 0 0  175 

           

Personalkostnader  -661 -501 160 0 0 0 0  -660 

Övriga kostnader  -924 -1028 -104 0 0 0 0  -894 

Kapitalkostnader  0 0 0 0 0 0 0  0 

Bruttokostnader -1585 -1528 57 0 0 0 0 -1554 

           

Nettokostnader -1410 -1353 57 0 0 0 0 -1379 
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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. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Vår bedömning är att Covid 19 inte påverkat revisionens ekonomi i någon större omfattning.  

 
7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
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8. 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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

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 
2021 

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 
2021 

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 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

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

Avstämning sker mot 
revisionsplan vid varje 
sammanträde 

 Ordf   11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
revision
splan 

Hela 
2021 

Revisorskolleg
iet 

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

Genomförandegrad 
av beslut 

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

 Ordf 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
logg 

Hela 
2021 

Revisorskolleg
iet 

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

Uppföljning av anpassningar 2021 Anpassningar 
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar i 
utfall 

Budget-  
avvikelse 

Nämnd 

Kommunrevision 22 0 22 22 22 22 0 
 

22 0 22 22 22 22 -57 

Totalt 22 0 22 22 22 22 -57 

        

        

 
Bilaga Covid 19 
Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter i 
utfall för covid-

19 

Ökade 
kostnader i 

utfall för covid-
19 

Årets 
nettokostnader 

för   
covid-19  

Årets 
aktivitetsförda 

kostnader  
för covid-19 

Nämnd      
Kommunrevision  0 0 0 0 0  0 

Totalt 0 0     0  0 

        

Analys:        
Kommunrevision Revisionsnämnden har inte, ekonomiskt sett, påverkats av Covid-19 under 2021 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2021 
Period: 2021-01-01 – 2021-12-31 
Nämnd: Kommunstyrelsen 
Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

Politisk verksamhet 
Östersjöfestivalen 
Stödfunktioner 
• Övergripande styrning, ledning, uppföljning och kvalitet 
• Ekonomiavdelning 
• HR-avdelning 
• Administrativ avdelning 
• Kommunikationsenhet 
Serviceverksamheter för medborgare och företag 
• Avdelning för projekt, mark och exploatering 
• Näringslivsenhet inkl. Turism 
• Servicecenter 
Serviceverksamheter internt 
• Mark- och skogsförvaltning 
• Fastighetsverksamhet 
• Serviceverksamhet 
• Måltidsverksamhet 
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Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Kommunstyrelsen (KS) har fått ökad ram inför 2021 genom budgetväxling med övriga nämnder när det gäller interna 
fastighetskostnader och delar av serviceverksamheten vilket gör att åren inte är helt jämförbara. I ramen har dock ett 
betydande sparbeting funnits som följt med i växlingen framför allt när det gäller serviceverksamheterna. Detta har krävt både 
återhållsamhet och fördjupad analys men bedömningen är ändå för närvarande att huvuddelen av åtgärderna kommer att 
kunna genomföras och att helårseffekt uppnås under 2022. 
 
KS resultat innebär ett underskott på drygt 5 mnkr vilket till allra största del beror på att kostnader för pandemin belastat KS 
liksom intäktsbortfall på framför allt Väggabadet men även måltid. Totalt innebär detta en negativ påverkan för resultatet på ca 
6 mkr. KS belastas av kostnader för Båtsmansgården i glappet mellan att Omsorgsförvaltningen lämnat fastigheten och AV-
förvaltningen efter ombyggnad flyttat in, ca 3 500 tkr. Att belasta AV-nämnden för kostnaderna har inte setts som rationellt och 
bidrar inte till lägre kostnader totalt.  
 
KS bedömer att verksamheten trots pandemin kunnat bedrivas på ett sådant sätt att denna bidragit till kommunfullmäktiges 
totala måluppfyllelse inom samtliga målområden. Verksamheten har varit ansträngd vilket påverkat leveransen av service 
men genom flexibla lösningar och personal som hela tiden sett till helheten har man kunnat genomföra de mesta av det som 
planerades inför året. 
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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 
 
Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens verksamhetsområden har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till ökad, och enligt 
bedömningen, god kommunövergripande måluppfyllelse.  
 
Prioriterade utvecklingsområden 

• Minskad klimatpåverkan – Flertalet aktiviteter löper enligt plan vilket leder till god måluppfyllelse 

Arbete med att ta fram klimat och energistrategi samt en klimatanpassningsplan pågår och leverans förväntas av upphandlad 
konsult under 2022. 
Samtliga bilar inom kommunen, förutom inom strategisk förvaltning, hanteras nu av Verksamhetsområde (VO) Service. 
Kontinuerligt utbyte av fossilberoende bilar pågår över tid när leasingkontrakten går ut. Nya förutsättningar föreligger då 
krisledning ställer krav på att en andel fossilberoende bilar måste finnas i vår bilpark vid en krissituation. Därav kan vi inte öka 
andelen fossilfria bilar mer än idag.  
Arbete pågår med att minska matsvinnet i kommunens måltidsverksamhet. 
Riktlinjer för hållbart byggande är antaget politiskt och gäller för alla byggnader som fastighetsenheten ansvarar för.  
Kommunen har beställt och fått ett utkast till en koldioxidbudget för det geografiska området Karlshamn. Några frågetecken 
kvarstår innan den är klar att användas 
 

• Folkhälsoarbetet - Aktiviteter och resultat löper enligt plan vilket leder till god måluppfyllelse 

Arbetet med att HBTQ-certifiera nyckelpersoner inom kommunen har genomförts enligt plan. 
Alla anställda har haft möjlighet att gå en digital utbildning i våld i nära relationer 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Insamlat hushållsavfall totalt kg/person 
(KKiK) 

2021, Minskning 
mot föregående år 
 
(2020 = 609 
kg/person 
(2019 = 568 
kg/person) 
(2018 = 520 
kg/person) 
 

Senaste resultat 
som finns är för 
2020. 
Resultat för 2021 
hämtas från Kolada 
(KKiK) så snart det 
redovisas  
 

Ej uppfyllt  

-”- 

 

Matsvinn i kommunens måltidsverksamhet  

 

2021, Minskning 
mot föregående år 
 
(2020 = 
64g/portion) 
 

Minskning med 
20% 
 

Helt  

-”- Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, 
enligt MFS, % 
OBS - Borttaget från KKiK från 2021, se nytt 
mått nedan 

2021, ökning mot 
föregående år 
 
(2020 = 56%) 
(2019 = 55%) 
(2018 = 53%) 

Enligt kommunens 
egen statistik är 
resultatet 61% för 
2021 
 

Helt  

-”- Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel % 
Nytt mått i KKiK från 2021 

 64% Helt 

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

2021, 35 % 
Under 2021 har 
justering skett till 
25% pga 
besparingarna 
 
(2020 = 34%) 
(2019 = 34%) 
(2018 = 33%) 

Senaste resultat 
som finns är för 
2020. 
Resultat hämtas 
från Kolada (KKiK) 
så snart som det 
redovisas.  
Kommunens egen 
statistik visar ett 
resultat på 26%. 

Delvis  

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

2021, Minskning 
mot föregående år 
(2020 = mätning ej 
genomförd) 

Uppgifter för 2021 
kommer i februari 
2022 
 

Välj status  

267



15 
 

(2019 =179 
kWh/kvm) 
(2018 = 179 
kWh/kvm) 
(2017 = 182 
kWh/kvm) 

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

Flickor 2021, 
Minskning mot 
föregående år  
(2020 = 26%) 
(2019 = 25%) 
(2018 = 25%)  

2021 = 22% Helt  

 -”- Pojkar 2021, 
Minskning mot 
föregående år  
(2020 = 7%) 
(2019 = 8%) 
(2018 = 10%) 

2021 = 4% 
 

Helt  

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

Flickor 2021, 
Minskning mot 
föregående år  
(2020 = 25%) 
(2019 = 29%) 
(2018 = 34%)  

2021 = 28% Ej uppfyllt   

 -”- Pojkar 2021, 
Minskning mot 
föregående år  
(2020 = 10%) 
(2019 = 12%) 
(2018 = 15%) 

2021 = 9% 
 

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. Den kommunala organisationen samlas kring 
visionen Karlshamn 50 000, där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra bemötande. 
Utvecklingen av e-tjänster har bidragit till ökad tillgänglighet. Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god.   
  
Prioriterade utvecklingsområden 

• Snabb och smidig handläggning av företagsärenden 
Samarbete inom de kommunala verksamheterna genom näringslivslots. Tjänsten har utvecklats och har lett till många fler 
företagskontakter. Det interna bemötandearbetet pågår löpande. Arbetet med att använda resultatet från handelsanalysen 
pågår tillsammans med samarbetspartners. 
Marknadsföring och kommunikation pågår hela tiden i olika tappning via främst sociala medier och uppmärksammas ofta från 
externt håll, då Karlshamn upplevs synas och höras mer idag. Etableringschefens arbete har gjort skillnad. Genom brevutskick 
och tydliga checklistor sker kommunikation av vad som skett för att stärka vårt lokala företagsklimat. 
Kommunens samarbete med centrumföreningen utvecklas tillsammans. Med UF och NFC sker en frekvent dialog vilket gör 
stor skillnad. 
Fortsatt utveckling av externa och interna digitala kommunala tjänster som bidrar till en mer effektiv handläggning och en ökad 
tillgänglighet för användaren. Kommunikationsenheten tar över huvudansvaret för all publicering av innehåll för att möta ökade 
krav på tillgänglighet. Detta frigör tid för viss handläggning ute i verksamheterna. 
 

• Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  
Markförvärv Janneberg och Strömma – Planarbetet fortsätter så snart som Trafikverkets åtgärdsvalsstudie är på plats. 
Planprogrammet för Janneberg och Duveryd samt detaljplan för Strömma har genomgått samråd och inväntar studien ovan. 
Ett bostadsförsörjningsprogram är antaget 
Fördjupad översiktsplan för Svängsta har vunnit laga kraft. 
Framtagande av detaljplaner som tillåter en blandning av olika markanvändningar pågår. 
 

• Förvärv av strategisk mark 
Inköp av mark vid Janneberg och Duveryd 
 

• Markanvisningar 
Markanvisning del av Karlshamn 2:1 vid First Hotel, del av Karlshamn 6:1 vid Stenhagen.  

• Markförsäljningar under året: Jannebergs Gård, Tärnö, Vettekulla Östra 
 

• Utvecklingsmöjligheter för landsbygden och tillgång till kust, skärgård, skog och parker. 
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Samverkan pågår internt och externt, för att utveckla och synliggöra Karlshamns utbud för besökare. Stort fokus på hemester 
och aktiviteter för lokalbefolkningen. Sommaröppen turismverksamhet på Hamngatan har fallit mycket väl ut med många 
besökare. Samarbete med Visit Blekinge håller på att ta form. Sammanslagningen av turism och näringsliv har gett en 
effektivare organisation. 
 

• Attraktiv stadskärna 
En uteserveringspolicy har tagits fram. 
Skyltar för innerstaden är framtagna och utplacerade. 
 

• Bra förbindelser genom ändamålsenlig infrastruktur 
 

• Hållbar utveckling 
Kommunen har lånat hållbart med gröna lån vilket innebär en lägre räntekostnad 

  
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

2021, 80 % 
(2020 = 100 %) 
(2019 = 70 %) 
(2018 = 80%) 
 
 

2 av 5 detaljplaner 
= 40 % 
Minskat antal 
detaljplaner som 
främjar blandstad 
pga flera 
verksamhetsplaner 
som inte kan 
kombineras med 
andra ändamål. 
 

Delvis 

-”- 
 

Markanvisningar Minst 1 mark-
anvisning per år 

Två mark-
anvisningar och två 
försäljningar under 
2021 
 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
Bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Karlshamns kommun har en sjukfrånvaro på ungefär samma nivå som förra året men högre än 2019. Det märks även att antalet 
timavlönade ökat. 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.  
Kommunen uppnår totalt ett mycket gott ekonomiskt resultat för 2021 men har en utmaning i de kommande årens osäkerhet vilket gör att 
måluppfyllelsen sammantaget kan betecknas som god inom flera områden, på god väg inom vissa men svårbedömd när det gäller 
långsiktigt hållbar ekonomi.  
  
Prioriterade utvecklingsområden 

• Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare  
Samtliga chefer och skyddsombud har haft möjlighet att gå arbetsmiljöutbildning under 2021. Genom ändrat upplägg på 
utbildningen där varje deltagare förbereder sig inför skapas mer tid för reflektion och dialog under utbildningstillfällena, vilket 
ökar lärandet och möjligheten att förändra arbetssätt i praktiken. Detta upplägg har även börjat tillämpas på övriga utbildningar. 
Chefsutveckling - Reflektionsträffar, chefsdag och chefsträffar via företagshälsovård. Forskning visar att reflektion är centralt 
för en lärande organisation, därför är det viktigt att vi bygger in det som ett naturligt inslag i vardagen. 
Heltid som norm - Projektet avslutades 2021-05-31 men arbetet med att eftersträva heltidsanställningar fortsätter enligt det 
centrala avtalet. Uppföljningen visar att andelen heltidsanställda ökar kontinuerligt. Under 2021 påbörjades också ett projekt 
med inriktning på hållbara bemanningsstrategier.  
Utveckling av rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet sker utifrån revisionens granskning samt Arbetsmiljöverkets 
inspektion. Behovet består bland annat av att integrera uppföljningen i årsredovisningen samt att tillföra mer analys. 
Fortsatt utveckling av lönepolitiken - löneseminarium genomförs årligen i KSAU där fackliga organisationer och 
förvaltningschefer deltar. Digitaliserad utbildning, digitala infoträffar. Partsgemensamt arbete med analys och uppföljning enligt 
årshjulet. 
 

• Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  
Sjukfrånvaron har fortsatt påverkats av Covid-19 under 2021. 
Alla chefer genomför rehabiliteringsutbildning. 
För att nå tidiga insatser i sjukfrånvaron genomförs ett ökat samarbete med företagshälsovården. 
Cheferna får ett aktivt stöd och vägledning i rehabarbetet samt dokumentation via Hälsosam. 
 

• Tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling 
Förslag till riktlinjer för upphandling och inköp är framtaget. Provperiod på "låna din upphandlare" genomförs där företagare 
kan få råd och information men hittills har intresset varit svalt, ett företag hört av sig under en 4-månadersperiod. Utbildning är 
genomförd för näringslivsenheten i upphandling och inköp. 
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• Ekonomi i balans  
KF beslutade inför budget 2021 om besparingar för att kommunen ska nå en budget i balans. Genom besparingsarbetena 
finns en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen 
Ekonomiuppföljning sker i samband med resultatrapporter (april, augusti, december till KF) och i samband med 
ekonomirapporter (feb, okt till KS).  
Ekonomiuppföljningar lämnas till KSau och KS löpande och nämnderna informeras av förvaltningschef om aktuellt läge. 
Standardisering av mallar och utökad ekonomiuppföljning är genomförd och arbete med nyckeltal pågår. 
Arbete sker för att öka andelen avtal som ingår i e-handel. Utbildning pågår och omsorgen har tillkommit under året 
För- och efterkalkyler vid investeringar har fortsatt utvecklats under 2021 och genomförs fullt ut 2022. 
Utvecklat samarbete mellan stödfunktioner för bättre stöd och analyser till chefer och politik. 
 

• Digitalisering och automatisering 
Digitalisering av bygglovsprocessen är genomförd. Under pandemin har bygglov kunnat hanteras digitalt, personal har kunnat 
arbeta hemifrån och kommunen har fått högre intäkter. Utan digitalisering hade bygglovsprocessen förmodligen fått ligga nere 
under pandemin. Andelen medborgare som använder digitala tjänster ökar stadigt. 
Integration mellan Wordpress och GIS-kartfunktionen - Digital tjänst för att uppmuntra till aktiv fritid samt för att möta 
medborgares krav på högre tillgänglighet. Funktionen speglar ut vandringsleder, tomtgränser etc. via Karlshamn.se som en 
service till invånare och besökare. 
Höstens tillsyn av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) visar att kommunen i stort möter tillgänglighetskraven. De brister 
som pekades ut kommer att åtgärdas under året. Effekten blir en ökad tillgänglighet för personer med olika 
funktionsvariationer. 
Fortsatt utveckling av elektroniska fakturor och antalet manuella fakturor minskar. 
Den digitala informationen för besökare förbättras och samverkan sker med besöksnäringen för att skapa fler lokala 
informationsplatser för turister/besökare tillsammans med andra aktörer. 
Under pandemin har organisationens arbetssätt med digitala verktyg utvecklats kraftigt. 
 

• Krisledning 
Utveckling av en kriskommunikationsplan för lägesbilder internt och externt. Förutsägbarheten i kommunikationen har bidragit 
till trygghet både internt i organisationen och externt till kommunmedborgare. 
Samordning av kommunens kommunikationsinsatser tillsammans med övriga aktörer i länet.  
Utveckling av digitala tjänster (Intresseanmälningar, samtycke till vaccinering och lunchbeställningar för elever). 
Kriskommunikation i samarbete med krisledningsstaben och med länets kriskommunikationsnätverk har bidragit till 
konsekventa och meningsskapande kommunikationsinsatser.    
 

• Fortsatt utveckling av Policy för styrning och kvalitetsutveckling 
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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, 
% 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 98 %) 
(2019 = 83 %) 
(2018 = 78 %) 

100 % 
Bedömning är att 
resultatet är 
betydligt högre än 
genomsnittet för 
deltagande 
kommuner 

Helt 

-”- Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon och får ett direkt svar på en enkel 
fråga, %. 
 
OBS - vid undersökningen 2021 har fler fått 
svar men det har dröjt längre (mer än 60 
sekunder) i större utsträckning än för 2020 
vilket ger ett sämre resultat men fortfarande 
bättre än snittet. 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 70 %) 
(2019 = 51 %) 
(2018 = 60 %) 

52 % 
Bedömning är att 
resultatet är högre 
än genomsnittet för 
deltagande 
kommuner 

Ej uppfyllt  

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

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 84 %) 
(2019 = 90 %) 
(2018 = 81 %) 

79 % 
Bedömning är att 
resultatet är i nivå 
med genomsnittet 
av deltagande 
kommuner 

Ej uppfyllt  

-”- Sjukfrånvaro, % 2021, Minskning 
mot föregående år 
(2020 = 8,4 %) 
(2019 = 7,3 %) 
(2018 = 7,9 %) 
 

Kommunen: 
8,3 % 
Kommunstyrelse-
förvaltningen: 
7,19% 

Helt 

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

2021, Minskning 
mot föregående år 
(2020 = 5,9 %) 
(2019 = 4,5 %) 
(2018 = 4,6 %) 

Kommunen: 
7,3% 
Kommunstyrelse-
förvaltningen: 
3,1% 

Ej uppfyllt  

-”- 
Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda % 
 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 89,5 %) 
(2019 = 89,2 %) 
(2018 = 88,1 %) 

Kommunen: 
90% 
Kommunstyrelse-
förvaltningen: 
97% 

Helt 
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-”- 
Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 
 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 75 %) 
(2019 = 74 %) 
(2018 = 72 %) 

Kommunen: 
77% 
Kommunstyrelse-
förvaltningen: 
84% 

Helt 

-”- Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst fyra år i organisationen. 
OBS – Fram till 2019 har vi mätt andel som 
stannar kvar på samma arbetsplats i 
organisationen 

2021, Ökning mot 
föregående år 
(2020 = 25 %) 
(2019 = 18 %) 
(2018 = 17 %) 
 

Följs upp i 
samband med 
bokslut 2021 
 

Välj status 

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Behov av en markexploateringsstrategi utifrån kommunens strategiska arbete med markförvärv och försäljningar samt en tydlig 
prioritering för en långsiktig och hållbar utbyggnad av intentionerna i översiktsplanen.  
 
Att bibehålla samma nivå på fastighetsförvaltningen parallellt med besparingskrav. Underhållsbehovet är stort i kommuns fastigheter och 
prioriteringar måste göras för att klara ett resultat i balans och samtidigt värdesäkra kommunens tillgångar. 
 
Avsaknad av miljöingenjör på projektsidan samt kompetens inom infrastruktur. 
 
Centrumutvecklingen - vad vill kommunen? 
 
Upphandling av ärendehanteringssystem är på gång och annonsering om upphandling sker i februari 2022. Planering är att ha system 
och implementering klar hösten 2022. Det finns ett behov av att öka kompetensen generellt i kommunen om offentlighet och sekretess. 
 
Kris och säkerhet är ett område som genom pandemin och förändrat statligt regelverk påverkat verksamhet och måluppfyllelse. 
 
En hög frånvaro, både pga Covid-19 och på grund av övrig ökad sjukfrånvaro och vård av barn, påverkar möjligheten till kvalitetssäkrad 
bemanning i verksamheterna och påverkar de personalekonomiska nyckeltalen i negativ riktning, både avseende sjukfrånvaro och 
andelen arbetstid som utförs av timavlönade. Fokus på hantering av pandemins konsekvenser utmanar möjligheten att fokusera på mer 
utvecklande och strategiska insatser. 
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Ändrade redovisningsregler har lett till att kostnader för digitalisering och exploatering behövts lyftas från investeringssidan till driftssidan 
vilket krävt ett omfattande arbete under året och påverkat utfallet av måluppfyllelse och ekonomi. 
 
Att hantera löpande verksamhet, ta hand om utvecklingsbehov och samtidigt hålla en god arbetsmiljö för personalen. Kraven ökar med 
ny lagstiftning och lägre bemanning. Pandemin är en utmaning med hänsyn till att dialog genom naturliga möten har begränsats. 
 
Nya lagar och regler fördyrar och försvårar planprocessen på många sätt då utredningsbehovet ökar stadigt vilket påverkar 
projektekonomin och tidplaner. Myndigheternas krav vad gäller klimatrelaterade frågor, dagvattenhantering, hantering av jordbruksmark, 
strandskydd mm skärps hela tiden. 
 
Byggbranschen kommer förmodligen att påverkas av Covid-19 i längden då det är svårt att ta tag i vissa byggnadsmaterial. Det kan på 
sikt innebära att det blir mindre bygglov och detaljplaner och därmed även mindre intäkter. 
 
Upprätthålla hög tillgänglighet inom kommunikation, inte minst kopplat till val och säkerhetsläge. 
Skapa fungerande samarbetsformer med Visit Blekinge i syfte att stärka varumärket Karlshamns kommun och Blekinge. Kunna prioritera 
kommunikationsstöd i utvecklingen av ett kommunikativt synsätt och ledarskap framför mer kortsiktiga insatser. 
 
Stora besparingar inom bland annat städverksamheten med nya rutiner mm under hösten 2021 som får full effekt under 2022.  
  

 

3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Kommunstyrelsen har hanterat den övergripande krishanteringen under pandemin och kunnat hålla ordinarie verksamhet igång. 
Kommunen har ökat förmågan till krisledning oerhört mycket under pandemin 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har gått in i sin nya förvaltningsorganisation efter ett engagerat arbete av medarbetare och chefer. 
 
Färdigställande och invigning av torgbyggnaden. Projektet har gjort ett bra ekonomiskt resultat och byggnaden är uppskattad av våra 
medborgare.  
 
Med hjälp av medel från överskottet från torgprojektet har Fastighetsverksamheten kunnat renovera golvet i Österslättskolan kök, åtgärda 
innemiljöproblem på Norrevångskolan samt bygga om Asarums fritidsgård till en förskola. 
 
Tillbyggnation har skett av Svängsta förskola så att den kan växa, samt byggnation av ett nytt LSS-boende i kommunal regi på 
Kortavägen i Asarum. 
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Hyreskostnaderna för inhyrda lokaler har kunnat sänkas genom att säga upp hyresavtal för tex IT-enhetens lokal på Drottninggatan 69.  
 
Införande av digital felanmälan för fastighetsvaktmästare under våren 2021. 
 
Ombyggnation av ny och större 50-meters bassäng på Vägga är påbörjad. 
 
Det har varit extrema prisökningar av byggmaterial under pandemin, men tack vare tidiga beställningar och god framförhållning i 
partnering har detta kunnat minimeras, framförallt på Mörrums skola, som följer både tidsplan och budget.  
 
Markförvärv från kyrkan och antagen detaljplan för ny Brandstation. 
 
Projektet "Hinseberget - Stadsporten till Karlshamn" vann årets Svenska Ljuspris i kategorin "Exteriör". Projektet är även utvalt som 
Sveriges representant i Nordic Lighting Design Award som avgörs under 2022. 
 
LED-projektet löper på bra, cirka 75 procent av belysningsarmaturerna är utbytta. Det som till stor del återstår under 2022 är armaturerna 
på trästolpar samt i parker och i rutnätstaden. 
 
Under året har kommunal personal kunnat stötta våra bolag och förbund med sin kompetens istället för att ta in externa konsulter, positivt 
samarbete inom kommunkoncernen. 
 
Flera försäljningar är genomförda, Jannebergs Gård, Tärnö, Vettekulla Östra och markanvisningar på del av Karlshamn 6:2 vid First 
Hotel och del av Karlshamn 6:1 vid Stenhagen. Fyra tomter sålda i Tostarp, där verksamheten har kunnat jobba med befintlig 
infrastruktur och där det har funnits möjlighet att skapa villatomter och radhus. Försäljning av en gammal detaljplan vid Dagsländevägen 
där det byggs nio marklägenheter. Omtag av detaljplan vid Västerport genom planändring, detaljplanen är dock överklagad. Avtal har 
skrivits på 70 000 kvm meter mark under året. 
 
Sammanslagning av turism och näringsliv har skapat en effektivare organisation och varit mycket uppskattat av näringslivet. 
 
Omställning av nätverksträffar och ekonomiska insatser till näringslivet pga pandemin har givit mycket goodwill till kommunen.  
 
Karlshamn blev årets tillväxtkommun i Blekinge för andra året i rad.  
 
Fått fram en bra metod för lägesbildsarbete kopplat till det brottsförebyggande arbetet som även har kompletterats med en trygghetsapp. 
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Samtliga bilar inom Kommunen är nu utrustade med digitala körjournaler vilket gör att vi kan följa upp hur bilarna används och hur 
mycket de nyttjas. Även bil-poolen har digitaliserats genom digitala nyckelskåp för enklare hantering vid behov av en pool-bil. Bokning 
sker via dator eller app på telefonen. 
 
Måltidsverksamheten har installerat digitalt kassasystem, vilket gör att kunder och brukare kan betala med kort och Swish. Det ger en 
bättre hantering och uppföljning av den externa försäljningen. Klarat både besparingar och corona-problem under året. 
 
Större samordning inom HR-avdelningen och ökat internt samarbete samt ökat samarbete med övriga stödfunktioner. Riktat stöd och 
kompetens till verksamheten avseende bemanning. Översyn av utbildningar, framtagna rutiner, första robotprocessen i skarp drift, 
reviderat samverkansavtal, upphandling av företagshälsovård och pensionsadministration är några exempel på lyckade aktiviteter. 
 
Upphandlings- och inköpsprocessen är kartlagd och kommer att implementeras etappvis under 2022-2023. 
  
Digitala betallösningar och digitalisering av arbetsordrar / tidsregistrering är under införande.  
Resultatuppföljning kan lämnas till politiken månadsvis, uppföljning av anpassningar samt covid-kostnader är standardiserade, 
investerings- och exploateringsrekommendationerna är implementerade, exploateringar har genomlysts för rätt värde i 
anläggningsregister, standardiserade mallar för investering- och resultatuppföljning/budgetering m.m. i de kommunala bolagen, 
riskanalyser vid investeringar i det kommunala bolagen, ett kommunkoncernöversiktligt underlag i budgetprocessen, övergång till 
anslagsfinansiering i majoriteten av serviceverksamheterna, stöttat verksamheten för att nå budget i balans.  
 
Reviderade ägardirektiv samt reviderade policys och riktlinjer är påbörjade, 
 
Kommunen kammade hem sjunde plats i rankningen Sveriges arkitekturkommun (utan att ha funnits med på listan innan). 
 
Digitaliserat delar av verksamheten genom att implementera ByggR och ökat intäkterna trots behovet av att arbeta på två olika sätt under 
året. Påbörjad digitalisering av detaljplaner för att möta behovet och kommande lagkrav. 
 
En lyckad Arkitekturvecka där även ungdomar engagerades.  
 
En genomlysning och behovsanalys av organisationens interna kommunikation har framgångsrikt genomförts under hösten. Analysen ger 
en tydlig bild av vad som behöver utvecklas både när det kommer till behov av rutiner, kompentensutveckling och tillgängliga 
kommunikationsverktyg. 
 
Ledningsgrupputveckling i samverkan mellan kommunikation och HR har skapat bra förutsättningar för ett strukturerat och effektivt 
ledningsgruppsarbete. 
 

 

277



25 
 

4. Personaluppföljning 
Info: Sjukfrånvaro i procent kommer att tas ut från QlikView 

Personaluppföljning 
OBS från och med 2021 = 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Fram till och med 2020 = 
Kommunledningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utfall helår Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall  
helår 

KLF  

Utfall  
helår  

KLF  

Utfall  
helår 
SHBF  

Utfall  
helår  
SHBF  

 
2021 2021 2021 2020 2019 2020 2019 

Sjukfrånvaro %             

Totalt 7,19  6,02  7,79  2,93 3,25 7,75 6,16 

--29 år 8,87  4,20  11,56  3,38 3,30 6,82 4,12 

30 - 49 år 7,06  4,58  8,25  3,73 3,52 8,30 5,56 

50 -- år 7,04  7,54  6,78  2,07 2,89 7,45 7,09 

            

Heltid av månadsanställda 84%  93%  80%  97% 97% 79% 77% 

Tillsvidareanställda av 
månadsanställda% 

97%  98%  97%  97% 96% 95% 93% 

Arbetad tid (timmar) 821 379   288 003  533 376 171 871 175 232 614 794 645 776 

Varav timtid %           

Årsarbetare (snitt 1700 tim) 483 169 314 101 103 362 380 

              

 

Analys 
Kommunövergripande analys: 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation.  
De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i Mål och Budget 2021 ingår i 
Kommunstyrelsens VP 2020-2022: 

• Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   
• Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   
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2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning inom alla kommunens områden. 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa 
bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. När tid och resurser går 
åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Därför kan 
konstateras att ett systematiskt arbete med bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för att klara utmaningarna 
inom ekonomi, personal och verksamhet. 
  
2021 har också präglats av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. Varslet på 70 personer är en del i detta. Ett 
tjugotal personer har avslutats genom antingen uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 
Dessa minskningar ger effekt från och med årsskiftet. Personalneddragningarna i kombination med omorganisationer inom och mellan 
förvaltningar innebär förändringar för många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa psykologisk 
trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är 
välfungerande för att säkra det utvecklingsarbete som redan är genomfört.  
  
Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, 
ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än 
önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och 
chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 
personalomsättning.  
 

Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, dels som en konsekvens av Covid-19, dels 
som en del i digitaliseringsresan. Att leda och arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 
den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  
  
Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna som har skett i form av samordningsvinster 
och gemensamma prioriteringar.   
  
Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna 
för såväl chefer som medarbetare är nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 
 
Analys kommunstyrelseförvaltningen: 
Besparingar inom ledning, förvaltning och operativ verksamhet har genomförts vilket innebär att chefer nu får ta ett större 
ansvar/ansvarsområde samt att översyn av samtliga verksamheter gjorts för att ställa om rutiner och arbetssätt som matchar antal 
medarbetare och budget. 
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 Totalt antal anställda  
  2020-11-01 2021-11-01 Förändring 
Verksamhet Antal Årsarb Antal Årsarb 2020 - 2021 
            
Administrativ avdelningen 28 27,5 25 25 -3 
Ekonomiavdelningen 27 27 30 30 3 
Fastighetsverksamheten 42 42 40 39,8 -2 
Förvaltningsledning 2 2 1 1 -1 
Fritidsenheten 0 0 0 0 0 
HR-avdelningen 33 32 26 26 -7 
Kultur och fritid 1 1 54 50,2 53 
Ledningsstab 12 11,5 10 10 -2 
Måltidsverksamheten 120 110,8 116 107,7 -4 
Projekt, mark, exploatering 6 6 6 5,5 0 
Stadsbyggnadsavdelningen 18 17,6 20 19 2 
Tekniska verksamheten 37 37 31 31 -6 
VO Service 169 164,9 160 157,6 -9 
            
Summa 495 479,3 519 502,8 24 

 
Förvaltningen är nybildad och verksamheter tillförda från tidigare kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Dessutom har kultur och fritidsverksamheten flyttats från utbildningsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Detta innebär att 
antalet anställda med hänsyn tagen till omflyttningar minskat med ca 30. De två utökade tjänsterna inom stadsbyggnad är en del i 
kommunens satsning på snabbare handläggning och ett förbättrat näringslivsklimat och är till allra största delen självfinansierade. 
Ekonomiavdelningen har ökat bemanningen gällande upphandling och inköp, i övrigt har avdelningen minskat. I uppföljningen finns också 
en osäkerhet som orsakas av flytt av verksamhet i samband med årsskiften där kodsättningen släpar efter. Manuell kontroll och rättning 
pågår och ska vara klart till årsredovisningen. 
 
Individuell överenskommelse har tecknats med totalt 13 personer inom Kommunstyrelseförvaltningen varav 10 inom kommunals 
avtalsområde och 2 inom tjänstemannasektorn.  
Utöver detta har personalneddragningar inom tjänstepersonsektorn gjorts på totalt 8 personer, detta genom att inte ersätta vakanser, 
varav 4 personer i chefsledet. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Kommunstyrelsen Budget Utfall Avvikelse Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020 

           

Intäkter  241 615 229 616  -11 999 -19 251 -11 872 -8 859 -301  362 036 

           

Personalkostnader  -232 802  -220 809 11 993 9 281 4 658 5 450 966  -224 899 

Övriga kostnader  -317 634  -323 058 -5 424 4 270 3 315 -4 659 -1 290  -274 073 

Kapitalkostnader  -65 894  -65 894 0 0 0 0 0  -63 897 

Bruttokostnader -616 330 -609 761 6 569 13 551 7 972 791 -324 -562 869 

           

Nettokostnader -374 715 -380 145 -5 430 -5 700 -3 900 -8 068 -625 -200 833 

 
6. 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. 

 
7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Investeringsuppföljning  

 

Kommunstyrelsen
(tkr)

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Prognos 
avvikelse 

okt

Projekt > 7 mnkr -274 047 -252 170 21 877 10 867

Exploatering näringsliv > 7 mnkr -1 100 -74 1 027 1 046
0002 Östra Piren -1 000 0 1 000 1 000
0018 Stilleryd industriområde -100 -74 27 46

Exploatering bostäder -1 050 -1 047 3 -614
0106 Asarum Flygfältet -800 -1 047 -247 -614
0304 Guöplatån -250 0 250 0

Markförvärv -26 400 -27 409 -1 009 -981
1100 Strategisk utveckling -2 000 -2 892 -892 -864
F 04012 Duveryd 5:1 -24 400 -24 517 -117 -117

Infrastruktur -17 491 -16 360 1 131 -2 373
1115 Projektering byggn/anl, infrastruktur torget -197 -47 151 150
1346 Hinsetunnel -689 -121 569 0
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Prognos 
avvikelse 

okt

1355 GC väg Vekerum-Mörrum -1 650 -1 159 491 0
1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED -13 478 -15 034 -1 556 -4 000
1357 Prinsgatan allmän parkering -1 477 0 1 477 1 477

Pedagogisk verksamhet -136 265 -128 836 7 430 6 930
1148 Möllegårdens skola kök -1 019 -1 300 -281 -270
1163 Svängsta fsk, tillbyggnad och renovering -9 953 -2 395 7 558 7 200
1169 Skolprojekten, Fas 1 Idrottshall och bibliotek -221 -93 128 0
1154 Mörrums skola -125 072 -125 047 25 0

Vård och omsorg -15 959 -15 055 904 1 300
1142 LSS-boenden Korta vägen -15 959 -15 055 904 1 300

Fritid och kultur -40 437 -32 434 8 003 4 600
1191 Väggabadet 50 meters bassäng -22 531 -19 123 3 408 1 000
1196 Nytt scenkonsthus -1 645 -824 821 -250
2528 Asarum IP -16 053 -12 149 3 904 4 000
2596 Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning -208 -338 -130 -150
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Prognos 
avvikelse 

okt

Övrig verksamhet -35 345 -30 956 4 389 959
1111 KS förfogande investeringar > 7 mnkr -263 0 263 263
1140 Brandstationen 0 -4 -4 -4
1320 Utveckling av torget -16 507 -15 183 1 324 1 200
2107 Fastighetsunderhåll -13 800 -13 935 -135 -500
2127 Digitalisering -4 775 -1 835 2 940 0

Projekt < 7 mnkr -30 116 -21 227 8 889 5 296
Exploatering bostäder -2 000 -139 1 861 1 850
Infrastruktur -8 486 -8 102 384 0
Pedagogisk verksamhet -8 065 -7 123 942 0
Vård och omsorg -300 -113 187 0
Kultur och Fritid -600 -550 51 354
Övrig verksamhet -8 109 -5 200 2 909 1 236
KS förfogande investeringar < 7 mnkr -2 556 0 2 556 1 856

Summa -304 163 -273 397 30 766 16 163
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9. Exploateringsuppföljning  

 
 

Kommunstyrelsen
(tkr)

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Prognos 
avvikelse 

okt

Exploatering näringsliv > 7 mnkr
Östra Piren
Anläggningstillgångar -1 000 0 1 000 1 000
Driftkostnader vht -100 -96 4 -350

Stilleryd industriområde
Omsättningstillgångar -100 -74 27 46
Driftkostnader vht -500 -628 -128 -140
Intäkter finans 0 446 446 446

Västerport
Driftkostnader vht -100 -267 -167 -200

Exploatering bostäder > 7 mnkr
Skogsborg
Intäkter finans 0 1 458 1 458 0
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Prognos 
avvikelse 

okt

Vettekullaområdet
Driftkostnader finans 0 -2 480 -2 480 -2 480
Intäkter finans 0 3 019 3 019 2 480

Stärnö Sjöstad
Driftkostnader vht -5 261 -3 519 1 742 500

Stationsområdet
Driftkostnader vht -1 366 -275 1 091 900

Asarum Flygfältet
Anläggningstillgångar -800 -232 568 200
Omsättningstillgångar 0 -814 -814 -814
Driftkostnader vht 0 -7 -7 -10
Intäkter finans 0 5 532 5 532 5 532

Strömma bostäder
Driftkostnader vht -40 -35 5 -86
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Kommunstyrelsen
(tkr)

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Prognos 
avvikelse 

okt

Guöplatån
Omsättningstillgångar -250 0 250 0

Exploateringar > 7 mnkr
Balansräkningen -2 150 -1 120 1 030 431
Driften/resultatet -7 367 -4 827 2 540 614
Driften/resultatet Finans 0 7 976 7 976 5 978

Exploateringar < 7 mnkr
Balansräkningen -2 000 -139 1 861 1 850
Driften/resultatet -2 708 -590 2 118 1 558
Driften/resultatet Finans 0 3 736 3 736 3 261

Summa balansräkningen KS -4 150 -1 259 2 891 2 281
Summa driften/resultatet KS -10 075 -5 417 4 658 2 172
Summa driften/resultatet Finans 0 11 711 11 711 9 239
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
2021 har till stor del präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning inom alla kommunens områden. Bland 
annat beslutade Krisledningsnämnden att som en del i det näringsfrämjande arbetet inte ta ut vissa avgifter 2021, för att lindra följderna av 
pandemin samt att köpa in tjänster för att stärka den kommunala organisationens uthållighet. Stängningen av Väggabadet har också lett till 
lägre intäkter och måltidsservice verksamhet har påverkats med lägre intäkter men också lägre kostnader. 
 
Driftuppföljning, -5,4 mnkr 
Kommunstyrelsens resultat för 2021 blev –5,4 mnkr. Förändringen jämfört med tidigare prognoser under året är till stor del relaterat till 
pandemin och dess ekonomiska följder vilka har varit svåra att hantera i prognoserna.   
 
Politisk verksamhet, +1,2 mnkr 
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 1,2 mnkr som beror på allmän återhållsamhet av budgetmedel under året. 
 
Östersjöfestivalen, +/- 0 mnkr 
Arrangemangen har ställts in pga. pandemin. Det finns dock fasta kostnader som har fallit ut, såsom exempelvis IT-kommunikation och IT-
licenser. Anpassning av tjänst har genomförts under året, då verksamheten från och med 2022 kommer ingå i Näringslivsenheten. 
 
Stödfunktioner, -4,7 mnkr 
Kommunens stödfunktioner redovisar en större avvikelse än prognostiserat då kostnader för slutreglering av tjänsteköp med anledning av 
pandemin belastar den kommunövergripande administrationen, liksom stöd från kommunen för näringslivsåtgärder. Drygt 2 mnkr i 
kostnader är direkt relaterade till Pandemin, men även lägre intäkter för bland annat handläggning och tillsyn. Samordnad varudistribution 
har hanterats inom Kommunstyrelsens ram efter att statliga projektmedel avslutats. Verksamheten Åtgärder förorenade områden har 
överskridit budget då sanering av Möllebackens förskola blev dyrare än beräknat och akut sanering i Väggaviken blev tvunget att 
genomföras. Kostnader för kollektivtrafik har stigit mer än budgeterats framför allt för skärgårdstrafiken. Stödfunktionerna har också ökade 
utvecklings- och licenskostnader för kommungemensamma IT-system samt högre personalkostnader vid överlappande i samband med vid 
byte av personal på tjänst och högre kostnad för fackliga förtroendemän än budgeterat. 
 
Bidrag förbund, högskola & Kreativum, +2,3 mnkr 
Avvikelse är drygt 2 mnkr och beror till stor del på att projekt inte kunnat påbörjas som en följd av pandemin. 
 
Serviceverksamheter för medborgare och företag, +6 mnkr 
Den största orsaken till avvikelsen är att driftkostnader kopplade till investeringar blev 4,8 mnkr lägre än budget, se separat redovisning. 
Projektkontorets personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanthållning av miljöingenjörstjänst och tjänstledighet bland 
personal.  

288



36 
 

Serviceverksamheter internt, -10,3 mnkr  
Fastighetsverksamheten visar ett resultat på -4,5 mnkr. De beslutade anpassningarna på -4,7 mnkr har genomförts under innevarande år. 
Den negativa avvikelsen avser bl.a. kostnader för Båtsmansgården, fjärrvärme och skadegörelse. Positiv avvikelse avseende el, planerat 
underhåll samt personal, som avser främst vakanser. 

Skog- och markförvaltning visar ett resultat på +0,4 mnkr. Den beslutade anpassningen på -0,4 mnkr har genomförts under innevarande 
år. Avverkning i produktionsskogen har inte skett i planerad takt då avtal med skogsentreprenör saknats under delar av året.  Vi har utfört 
mindre skogsvårdsåtgärder i produktionsskogen, vilket gett lägre kostnader än budgeterat. 

Serviceverksamheten visar ett resultat på -5,2 mnkr. Verksamheten har totalt sett klarat sin kostnadsbudget och de besparingar på -6,7 
mnkr som verksamheten blev ålagda. Vi har haft ett intäktsbortfall på -6,4 mnkr med anledning av pandemin och av den anledningen har 
även verksamheter varit reducerade eller stängda. Serviceverksamheten har uppnått sina ekonomiska mål under året trots att 
övertagandet av kommunens bilpark kostat -1,1 mnkr mer är vad verksamheten fick tilldelat vid övertagandet. Nettoresultatet hade varit 
positivt ett normalår. 

Måltidsverksamheten visar ett resultat på -1,0 mnkr. De inarbetade anpassningarna på -3,2 mnkr har gett full effekt 2021. Verksamheten 
har klarat sin kostnadsbudget och de besparingar som verksamheten blev ålagda. Vi har haft ett intäktsbortfall på -2,5 mnkr med anledning 
av Corona och att verksamheter därmed varit reducerade eller stängda. Måltidsverksamheten har uppnått sina ekonomiska mål 2021 och 
nettoresultatet hade varit positivt ett normalår. 

Investeringsuppföljning, +30,8 mnkr 
Årets utfall för investeringar uppgår till 273,4 mnkr, vilket är 30,8 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304,2 mnkr och motsvarar 
genomförandegrad 90 % (större projekt +21,9 mnkr och mindre projekt +8,9 mnkr). Detta beror främst på tidsförskjutningar i stora 
exploaterings- och byggprojekt samt att det inte bytts ut trygghetslarm och gjorts inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021. 
 
Projekt > 7 mnkr, +21,9 mnkr 
 
Exploatering näringsliv, +1,0 mnkr 
Se exploateringsuppföljning 
 
Exploatering bostäder, +/- 0 mnkr 
Se exploateringsuppföljning 
 
Markförvärv, -1,0 mnkr 
1100 Strategisk utveckling: Slutlikvid för markförvärv Duveryd, markköp till ny brandstation, Viking Timber fastigheterna och köp av 
fastighet Stilleryd 13:1 ingår i årets utfall. 
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Infrastruktur, +1,1 mnkr 
1115 Projektering infrastruktur torget: Framtagning av projekteringsunderlag har skett med interna resurser och som har varit tillräckliga för 
att Peab som kommunen har i partnering har kunnat lämna pris.  Ärende om projektet till KS med beslut om igångsättning av byggnation 
under första kvartalet 2022. 
1346 Hinsetunnel: Resterande medel i projektet används för ny belysning på tunnelns östra sida 2022. Underlag för upphandling är 
framtaget. 
1355 GC väg Vekerum-Mörrum: Trafikverket har beräknat årlig kostnad under hela projekttiden 2020-2023.   
1356 Utbyte belysningsarmaturer till LED: Tidigareläggning av utbytet då projektet ligger före planeringen och har en positiv driftpåverkan. 
1357 Prinsgatan allmän parkering: Projektet är pausat under 2021. 
     
Pedagogisk verksamhet, + 7,4 mnkr 
1148 Möllegårdens skola kök: Projektet avslutades i juli med en budgetavvikelse på grund av fördyrning av transformatorstation. 
1163 Svängsta förskola, tillbyggnad och renovering: Projektet har varit ute på anbud och entreprenör är nu tilldelad för byggnation. 
1169 Skolprojekten, Fas 1 Mörrums idrottshall och bibliotek: Beslut om byggnation av ny idrottshall inom projekt ny skola i Mörrum.  
1154 Mörrums skola: Projektet följer tidplan och budget. Sanering och rivning av asfalt kommer att belasta driften med 2,5 mnkr 2022. 
 
Vård och omsorg, +0,9 mnkr 
1142 Byggnation av nytt LSS-boende på Korta vägen i Asarum är avslutad. 
 
Fritid och kultur, +8,0 mnkr 
1191 Väggabadet 50 meters bassäng: Projektet följer budget. Projektet färdigställs i maj 2022 och budgetmedel flyttas med till 2022. 
1196 Nytt scenkonsthus: Arbetet med golvet är klart och ny mobil läktare färdigställs januari 2022.  
2528 Asarums IP: Tidsförskjutning i pågående projekt som beräknas vara klart maj 2022.  
2596 Jössa träningshall, konstnärlig utsmyckning: Konstverket är på plats.    
 
Övrig verksamhet, +4,4 mnkr 
1140 Brandstationen: Ärende om projektet till KS i mars 2022 med beslut om igångsättning av Fas 1.    
1320 Utveckling av torget: Projektet är avslutat inom ramen för budget.   
2107 Fastighetsunderhåll: Några av de större åtgärderna som gjorts är att renovera golvet i Österslättskolans kök, åtgärdat 
innemiljöproblem på Norrevångskolan samt byggt om Asarums fritidsgård till en förskola.  
2127 IT strategin: Uppstart av större projekt har inte kunnat ske i förväntad takt och hanteras under kommande år. Efter beslut i KS 
flyttades medel till asfaltering mm. 
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Projekt < 7 mnkr, +8,9 mnkr 
Budgeten för gatuunderhåll har förbrukats och de större asfalteringsarbetena genomfördes under maj. Extra medel under hösten till 
gatuunderhåll möjliggjorde beläggningsåtgärder på Oljehamnsvägen och Munkahusvägen. Inga trafiksäkerhetsåtgärder har kunnat 
genomföras på grund av resursbrist. Inom kollektivtrafikåtgärder har ett antal hållsplatsåtgärder genomförts. Västervångvägens nya 
lekplats har färdigställts och tagits i drift. Mörrumsåpromenaden har färdigställts. Extra medel under hösten möjliggjorde inköp av nya 
bryggor till Långasjönäs badplats. En ny mindre sopmaskin är inköpt och i drift inom gatuverksamheten.  
 
Brand, larm och säkerhet har ej nyttjat alla medel då en del kostnader ej uppfyllde kraven för investering, även materialbrist och hög 
sjukfrånvaro hos leverantörerna på grund av pandemin. Miljöåtgärder lämnar ett litet underskott på ventilations- och byggarbeten på 
Stenbacka förskola. Utbytet av trygghetslarm inom omsorgen är framflyttat till 2022. Ingen igångsättning har skett på kommunal anläggning 
exploateringar eller på ombyggnad inom IFO. Inget inköp av IT-stöd till styrprocessen och endast driftkostnader för digitala betallösningar. 
Övriga investeringar har löpt på enligt upprättade planer och är avslutade.  
 
Exploateringsuppföljning 
Årets budgetavvikelser uppgår till +2,9 mnkr balansräkning, +4,7 mnkr driften/resultatet verksamhet och +11,7 mnkr driften/resultatet 
finans. Budgetavvikelser beror främst på tidsförskjutningar i utbyggnader av kommunala anläggningar i exploateringar och i arbetet med 
detaljplaner. Finansen har större plus på försäljningar av tomter på flygfältet och Kvarteret Älgen. 
 
Exploateringar >7 mnkr 
 
Exploatering näringsliv 
Östra Piren: Endast förprojektering av utemiljö 2021. Dykundersökning av kajen är planerad våren 2022.                       
Stilleryd industriområde: Lantmäteriförrättning för att kunna sälja resterande mark på Stillerydsplan. Detaljplanearbetet vid område Kapten 
Holm är pausat enligt beslut i KS (2020). Driftkostnader för rivning av inlösta bostadshus. Försäljning under 2021 Stilleryd 2:92 till 
Saltsjöbaden Fastigheter (industrihotell). Kontrakt tecknat om ca 8 500 kvm på Stillerydsplan, betalning och tillträde under 2022. 
Försäljning av tomt till företagshotell. Större försäljning är beslutad på 7,5 mnkr. Tillträde och betalning sker år 2022. 
Västerport: Budgetavvikelse på grund av extra utredningar och fler timmar av handläggare.   
   
Exploatering bostäder 
Skogsborg: Reglering mellan kommunen och KEVAB för 4 sålda tomter och 7 osålda tomter enligt avtal om verksamhetsöverlåtelse. 
Vettekullaområdet: Resterande del av kontraktssumman betalas när avstyckningar av återstående tomter är klara 2022. Reglering mellan 
kommunen och KEVAB för 3 sålda tomter enligt avtal om verksamhetsöverlåtelse. 
Stärnö Sjöstad: Förklassificering av saneringsbehov, ansvarsutredning, värderingsutlåtande och detaljplanearbete inklusive utredningar. 
Bidragsansökan är pausad och artskyddsutredning med eventuell dispensansökan pågår.  
Stationsområdet: Positiv avvikelse på årets detaljplanekostnader. Förprojektering av väg och ledningar framskjutna i tid p g a dålig respons 
på kommunens förfrågan.     
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Asarum Flygfältet: Utbyggnad klar och toppbeläggning av asfalt på gator sker när de flesta tomter är sålda och bebyggda. 6 tomter sålda 
och 5 återstår. KEVAB har fakturerat anslutningsavgifter för ej sålda tomter.  
Strömma bostäder: Detaljplan klar för antagande 2022 och det är troligt att den blir överklagad.  
Guöplatån: Ledning bör byggas så fort lantmäteriförrättning vinner laga kraft. Kommunen har två år på sig att bygga ut.  
  
Exploateringar < 7 mnkr 
Plus på årets driftkostnader för strategiskt program Stilleryd-Elleholm och detaljplanen Stockholmsledet som påbörjades i höst samt 
Idrottsvägens detaljplan som fortsätter under 2022. Detaljplanen i Hällaryd är klar. Plus 2,5 mnkr på försäljning av Kvarteret Älgen och plus 
0,7 mnkr på försäljning av tomter i Tostarp. Plus 1,9 mnkr på lokalgata i Asarumsdalen där förfrågningsunderlag påbörjades under hösten 
och utbyggnad sker 2022.  
 

 
11. 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 2017 2018 2019 2020 2021* 

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

4 963 5 211 5 431 6 202 11 775 

*Inför 2022 anslagsfinansierades fastighetsverksamheten & serviceverksamheten, 
vilket har ökat nämndens nettobudgetram samtidigt som ramen har minskat hos andra nämnder. 
Därav är det svårt att göra en jämförelse på denna nivå mellan åren 2020–2021. 
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12. 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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐  ☒  ☐  Det förkommer fortfarande telefonsamtal 
till betalnummer och surfpass utan att 
löneavdrag görs. Flera är samma 
telefonnummer som vid tidigare 
granskningar vilket visar att informationen 
ej nått ut. Antalet stickprov 64 stycken. 

Antalet tjänsteresor har varit relativt få 
under 2021 till följd av pandemin. I 
majoriteten av stickproven saknas uppgift 
om deltagare eller syfte. Antalet stickprov 
9 stycken. 

I merparten av granskade fakturor 
avseende representation saknas både 
syfte och deltagare. Vid intern 
representation (numera kostnads-
fördelning) syns inte längre aktivitet och 
deltagare. Det bör därför ses över om 
den digitala kostnadsfördelningen kan 
kompletteras med nödvändiga uppgifter. 
Antalet stickprov 25 stycken. 

 
I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en 
brist utifrån Internkontrollperspektivet. 
Det går därför inte att besvara frågan om 
attest skett av egna kostnader utan 
betydligt djupare granskning. 
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Utifrån noterade brister föreslås att det 
säkerställs att information om vilka regler 
och krav som gäller för attest, 
mobilsamtal, representation, samt 
tjänsteresor når hela vägen ut i 
organisationen. 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒   Finns fortfarande Abonnemang och 
telefoner som IT- och Teleservice får 
efterfråga efter avslutad tjänst. Är en 
försumbar mängd som inte stör 
verksamheten eller har någon 
kostnadspåverkan. e 

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

Verksam
hetsomr 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒ 
 

  De digitala körjournalerna har installerats 
under 2021. Stickprov gjordes under 
november månad och inga oegentligheter 
föreligger. Dock har det hänt små 
oegentligheter under året som har rättats 
till genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lingschef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

  ☒ 
 

Ej genomförd 2021. 
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Bilaga Anpassningar 
        

Uppföljning av anpassningar 2021 Anpassningar 
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar    
i utfall 

Budget-  
avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelsen 25 688 5 430 31 113 25 718 25 688 24 888 -5 430 

        

Totalt 25 688 5 430 31 113 25 718 25 688 24 888 -5 430 

        

Analys:        
Kommunstyrelsen Fastighetsverksamheten: De beslutade anpassningarna har gett fullt genomslag 2021. Ytterligare förändring är 

hyreskostnad för Båtsmansgården. Mark- och skogsförvaltning: De beslutade anpassningarna har genomförts 
2021. Vidare har resultatet påverkats av att ny skogsentreprenör har upphandlats och kostnaderna har därmed 
varit låga. Service- och måltid: Verksamheten har genomfört besparingar motsvarande 9,1 mnkr och ytterligare 
0,8 mnkr kommer ge effekt 2022. Ytterligare förändring är bland annat intäktsbortfall Väggabadet, samt övrigt 
lägre intäkter och kostnader. Stödfunktioners och service till medborgare och företag har i sin helhet hanterat 
beslutade anpassningskrav. 
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Bilaga Covid 19 
Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter i 
utfall för covid-

19 

Ökade 
kostnader i 

utfall för covid-
19 

Årets 
nettokostnader 

för   
covid-19  

Årets 
aktivitetsförda 

kostnader  
för covid-19 

Nämnd      
Kommunstyrelsen  712 1 293   -8 875  -1 730 -8 599   -1 409 

             

Totalt 712 1 293  -8 875  -1 730 -8 599  -1 409 

        

Analys:        
Kommunstyrelsen Intäktsbortfall på grund av stängda äldrerestauranger, stängt Väggabad under del av året, färre städuppdrag, 

lägre intäkter för biluthyrning. Kostnader för slutreglering av tjänsteköp med anledning av pandemin och stöd 
från kommunen för näringslivsåtgärder. 
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Bilaga Driftuppföljning KS Period: Januari - december 2021   
      

Nettokostnader (tkr) Budget  
2021 

Utfall  
 2021 

Avvikelse        
2021 

Utfall             
2020 

Prognos 
föregående 
uppföljning 

(okt) 

Politisk verksamhet -14 039 -12 810 1 229 -15 199 625 

Östersjöfestivalen -605 -564 41 -1 073 0 

Stödfunktioner -74 634 -79 368 -4 734 -80 099 -1 125 

Bidrag förbund, högskola, Kreativum -56 103 -53 824 2 279 -48 374 1 000 

Service medborgare och företag -26 006 -19 922 6 084 -15 862 2 900 

Service internt -203 328 -213 657 -10 329 -40 229 -9 100 

Nettokostnader -374 715 -380 145 -5 430 -200 835 -5 700 
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RESULTATRAPPORT OMSORGSNÄMND, förvaltningen 
för arbete och välfärd ÅR 2021 
Period: Januari – December 
Nämnd: Omsorgsnämnden 
Nämndsordförande: Leif Håkansson 
Förvaltning: Förvaltningen för Arbete och Välfärd 
Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 
Nämndens verksamhetsområden 

• LSS 
• Individ och familjeomsorg, barn och familj 
• Individ och familjeomsorg, vuxenenheten, försörjningsstöd, introduktion och 

arbetsmarknad 
• Administration 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 

Verksamheten pågår till stora delar dygnet runt i form av olika boenden inom LSS och socialpsykiatri samt stödboende. 
Vidare har verksamheten daglig verksamhet för olika målgrupper och boendestöd i hemmet. Stor del av verksamheten är 
myndighetsutövning. 
 
Karlshamns kommun har fem inriktningsmål varav förvaltningen främst arbetar med inriktningsmålen Karlshamn tar ansvar 
från morgondagens samhälle, Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation samt Karlshamn är en plats för 
trygghet och livskvalitet samt Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap. Inom respektive 
inriktningsmål har förvaltningen prioriterade områden och aktiviteter som redovisas närmare under avsnitt 1. Under avsnittet 
redovisas även status på indikator och om målen anses uppfyllda.  
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Pandemin har i hög grad påverkat verksamheten. Verksamheten har genomfört flera anpassningar för att upprätthålla en 
följsamhet av folkhälsomyndighetens riktlinjer samtidigt som förvaltningens kärnuppdrag skall upprätthållas. Kostnaderna har 
ökat med 1,2 mnkr som följd av pandemin. 
 
För 2021 avslutar omsorgsnämnden för förvaltningen för arbete och välfärd med ca -25 mnkr vilket är ca 6% av nettoramen. 
Resultatet fördelas på +15 mnkr för intäkter, -21,8 mnkr personalkostnader och –18,2 mnkr övriga kostnader. Resultatet är en 
förbättring mot senaste prognosen om 9,5 mnkr. Förbättringen mot förgående prognos finns inom de flesta 
verksamhetsområden med störst förändring inom LSS, introduktion och flykting ensamkommande. Intäkterna har ökat jämfört 
med prognos. I jämförelse mot föregående år har personalkostnaderna och övriga kostnader minskat med 9,8 respektive 13,1 
mnkr. Intäkterna har minskat med ca 20 mnkr vilket till stor del är minskade intäkter från migrationsverket. 
 
Antal placeringar inom verksamheten IFO Vuxna har en negativ trend. Placeringarna här har under senare delen av året ökat 
vilket har försämrat resultatet negativt inom den verksamheten. Antal placerade vuxna har ökat med tre mellan december 
2020 och 2021. Det är framförallt placerade med koppling till våld i nära relationer som ökat från fyra i december 2020 till tio 
2021. Antalet placeringarna på IFO Barn och familj ligger på nästan samma nivå när 2021 summeras 74 mot 75 år 2020. En 
positiv utveckling i förskjutningen av placeringar från externa familjehem till kommunens egna familjehem har genomförts 
under året. Institutionsplaceringarnas kurva över antalet placeringar pekar däremot svagt uppåt. Antal placeringsdygn ligger 
relativt fast med ca 2251 dygn per månad i genomsnitt under 2021. Allt fler unga är familjehemsplacerade i egen regi och 
antalet placerade i konsulentstyrda har minskat med 10 medans egen regi har ökat med 7. Antalet institutionsplacerade ligger 
på 13 i december 2021 mot 11 december 2020, antalet har varit relativt konstant under året. Antalet hushåll som erhåller 
försörjningsstöd har minskat men utbetalningarnas storlek har ökat. Antalet hushåll i december 2021 jämfört med december 
2020 har minskat med 36 hushåll. Antalet hushåll varierar en del under året och avslutade hushåll är 286 st och antalet nya är 
250 st. 
 

Placeringar antal dec-20 dec-21 Differens 

Vuxna missbruk 8 5 -3 
Vuxna våld i nära 
relationer 4 10 6 

Familjehem egen regi 49 56 7 
Familjehem 
konsulentstöda 15 5 -10 

Institutionsplaceringar 11 13 2 

Summa 87 89 2 

 
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har skapat databasen Kolada för att möjliggöra jämförelser mellan 
kommuner Nämnden har minskade nettokostandsavvikelser för LSS de senaste åren. Från 7% 2016 till 4,7% 2020. 
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Kostnaden per brukare inom LSS, gruppboende fortsätter att sjunka. De åtgärder som nämnden har vidtagit under år 2019 
och 2020 har gett resultat. De volymökningarna som finns inom LSS har delvis finansierats av kostnadsminskningen. I 
jämförelse med övriga kommuner ligger Karlshamn högt vilket till stora delar kan förklaras av att det tidigare har funnits 
institutionsboende i kommunen. Vid avvecklingen av institutionen valde de flesta att bo kvar i Karlshamn, även då de 
ursprungligen kom från annan ort. Som andel av befolkningen som behöver insatser ligger Karlshamn högt. Att sänka 
kostnaderna är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete med andra förvaltningar och aktörer. Inte minst när det kommer till 
lokaler. Nettokostnadsavvikelsen för IFO ligger på 11,2% vilket är strax över mitten bland Sveriges kommuner och en 
försämring från -2,6 år 2019. Även små förändringar av antal placeringar kan få stort genomslag på nettokostnadsavvikelsen 
vilket innebär att nyckeltalet är svåranalyserat.   
 
Sjuktalen har ökat under året till 10,05% att jämföra med 8,17% året innan. Effekterna av Covid-19 innebär ökade sjuktal och 
framförallt inom verksamheter som inte har möjlighet att arbeta hemma. Ökad sjukfrånvaro leder till ökade kostnader för 
verksamheter som behöver ersätta med vikarier medan verksamheter med enbart frånvaro får ett bättre utfall mot budget men 
minskad kvalité. Under året har inhyrd personal kostat 2,8 mnkr mot 1,55 mnkr föregående år. Inom delar av verksamheten 
finns det utmaningar att rekrytera personal med lång yrkeskompetens vilket i perioder innebär inhyrd personal.  
  
Förvaltningen har under året kompenserats för lägre arbetsgivaravgifter och ersättningen är medräknade i resultatet. För 
perioden januari-december blev det för Arbete och Välfärd ett tillskott på 2 600 tkr. Den största delen tillkom LSS 
verksamheten med ca 1 380 tkr. Arbetsmarknad fick ca 570 tkr, Social psykiatrin ca 240 tkr och verksamheten för Vuxna ca 
180 tkr. Övriga verksamheter fick ett mindre tillskott. 
 
Sammanslagningen av Omsorgsförvaltningen och förvaltningen arbete och välfärd har krävt och kräver ett aktivt strategiskt 
arbete för att uppnå en samordnad och resurseffektiv Socialförvaltning.  
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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 
 
Prioriterade områden 

 

Verksamheten arbetar aktivt med flera olika delar kopplade till utanförskap i syfte att minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 
genom att samverka med utbildningsförvaltningen kring ungdomar med problematisk skolfrånvaro, missbruksbehandling, budget och 
skuldrådgivning mm.  
 
Karlshamn har en relativt hög arbetslöshet vilket också påverkar barnfamiljer. Andelen med försörjningsstöd har minskat men 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd har tyvärr inte följt trenden vilket kan betyda att det är flerfamiljshushåll som är övervägande som har 
behov av hjälp med sin försörjning. 
 
Det har gjorts satsningar på kompetensutveckling i form av arbetsmetoder och modeller för samtal vilket kommer att fortsätta i syfte att 
starka utvecklingen av arbetet med hemmaplanslösningar och att minska konsulentstödda familjehem. Arbetet har hittills visat sig vara 
framgångsrikt. 
 
 
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 % Ej mätbart Välj status 

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska 

10 % Andelen har 
minskat med 7% 
och arbetet fortgår. 

Ej uppfyllt  
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
Alla personer som har försörjningsstöd och som står till arbetsmarknadens förfogande skall ha ett varaktigt arbete.  
Det har under 2020 varit stor omsättning av antalet hushåll som passerat försörjningsenheten. Nivån har legat ganska 
konstant med en positiv trend att färre hushåll får försörjningsstöd. 
Januari 301 hushåll och 624 personer, december 288 hushåll och 600 personer. 
 
Arbetsmarknadsenheten och arbetscentrum arbetar med flera olika kategorier klienter som står utanför arbetsmarknaden. 
Arbetet har under året fortgått med att stegförflytta klienter vidare mot studier, praktik, arbete eller ersättning från 
Försäkringskassan.  
 
 
 
 
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 % Har minskat från 
324 hushåll till 288.   

Helt 

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

Andel i arbete eller studier ett år efter 
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten  

50 % Har ej gått att mäta 
under 2021 

Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
LSS 
Resultatet av brukarundersökningen visar sammantaget att brukarna överlag är tillfreds med det stöd de får, 89 % är nöjda 
vilket är en ökning mot föregående år. Andelen som upplever trygghet uppgick till 82 %, viket också är en ökning mot året 
innan. Även andelen som upplever respektfullt bemötande, 92 %, ökade jämfört med 2020. Andelen som upplever delaktighet 
uppgick till 78 %, en viss försämring mot föregående år. Här finns också den största förbättringspotentialen. 
 
Myndighetsutövning har under infört återkommande kvalitetsträffar där de olika insatserna gås igenom utifrån lagstiftningen 
vilket ska syfta till att höja kvaliteten samt att likrikta handläggningen inom enheten. 
I syfte att skapa bättre planering och ökad kvalitet i boendeprocessen har samarbetet med boendesamordnaren utökats. 
 
Inom hälso- och sjukvårdsområdet har bl.a. arbetet med Senior Alert och fallprevention haft fokus. Egenkontroller av 
journalsystem har genomförts under året. Förflyttning- och hjälpmedelsutbildning har genomförts enligt plan. 
 
Barn och familj: 
Under året har Öppenvården tillsammans med övriga enheter delvis arbetat med modellen Signs of safety med målsättning 
att öka klientens delaktighet. Verksamheten på stödboendet Fyren har utarbetat en utvärderingsblankett som de ungdomar 
fyller i som avslutar sin placering. 
 
Inom verksamhetsområdet har ett arbete påbörjats med att stärka och förbättra myndighetsutövning inom och mellan enheter. 
 
Målsättning att öka antalet och kvaliteteten på kommunens egna familjehem. I syfte att höja kvaliteten på insats används 
extern handledare/utbildare för att tolka enhetens familjehemsutredningar. Det innebär att utredningarna granskas och det 
ökar förutsättningarna för att upptäcka eventuella brister i materialet som gör att risken för sammanbrott i familjehemmet kan 
uppstå. Inom enheten pågår ett aktivt arbete för att stötta och handleda familjehemmen så de ska känna sig trygga i sitt 
uppdrag 
 

Arbetsmarknad, stöd och sociala insatser 
 
Insatserna är till personer som befinner sig i en uppenbar utsatthet och ekonomisk otrygghet vilket kan ge en känsla av 
utsatthet. Medarbetarna arbetar kontinuerligt med att möta denna känsla på ett respektfullt och empatiskt sätt. 
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Målet är att stegförflytta personer från att vara bidragstagare till egen försörjning vilket är en balans mellan att skapa 
gemensamt synsätt och att faktiskt utmana de som söker stöd. De som söker stöd ska få coaching och vägledning och 
medarbetarna arbetar för att de som får stödet ska vara nöjda med verksamhetens arbete och insatser. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

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

Andel upplevd nöjdhet hos brukarna 95 % 89% 2021 ( 2020 
89%, 2019 89 %) 
 

Delvis 

Ökad trygghet hos brukarna Andel upplevd trygghet hos brukarna 90 % 82% 2021 ( 2020 
79% 2019 78%) 

Delvis 

Ökad delaktighet för brukarna Andel upplevd delaktighet hos brukarna 90 % 78% 2021 ( 2020 
79% 2019 75%) 

Ej uppfyllt  

Ökat respektfullt bemötande Andel upplevd respektfullt bemötande hos 
brukarna 

95 % 92% 2021 ( 2020 
88% 2019 93%) 

Delvis 

   Svarsfrekvensen 
ovan 84%. Räknar 
man in svaret: 
ibland hamnar 
samtliga ovan % på 
93-98% 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
En besparingsplan har tagits fram inför verksamhetsåret 2021 i syfte att komma närmare en budget i balans vilket delvis har 
uppfyllts 
 
 LSS 
 Under våren 2021 har flera möten hafts kring att ta fram ritningar för utbyggnad av Höralyckan och Recordvägens 
gruppbostäder från 4 till 6. Ritningar har även tagits fram för att ändra Eriks Dahlbergsvägens gruppbostad från 5 
gruppbostadslägenheter till, 10 servicebostadslägenheter.  Korta vägens gruppbostad har öppnats med plats för 6 lägenheter, 
samtidigt har 2 mindre gruppbostäder kunnat stängas. Båtsmansgårdens servicebostad har öppnats med plats för 12 brukare. 
Kartläggning görs kontinuerligt av KPP personals disponibeltid utifrån frånvaro som leder till minskat antal outnyttjad 
disponibeltimmar.  
  
Arbetsmarknad, stöd och sociala insatser 
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår när det gäller arbetsmarknad och försörjningsstöd. Det arbete som har gjorts med att 
implementera fokus på deltagare har gett synliga och mätbara resultat. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har succesivt 
minskat.  
Klienter som har haft försörjningsstöd sedan tidigare erbjuds att ansöka digitalt. Verksamheten ser det som viktigt att första 
mötet sker fysiskt. 
 
Barn och familj 
Satsning har gjorts på öppenvården med målsättning om att kunna arbeta förebyggande i ärenden på hemmaplan och minska 
risk för extern placering. Vidare ska satsningen syfta till att bidra till ett aktivt arbete med att ta hem och fortsätta arbeta med 
placerade barn på hemmaplan.   
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

-Nämndens kostnader per brukare inom 
LSS-verksamheten skall årligen minska. -
Nämndens kostnader för 
försörjningsstöd skall årligen minska. --
Nämndens kostnader för externa 
missbruksplaceringar skall årligen 
minska Antalet placeringsdygn på 
externa behandlingshem och  för vuxna 

Utfall i jämförelse 
mot föregående år 

Nämndens kostnad 
per brukare inom 
LSS har minskat. 
Kostnaden för 
försörjningsstöd har 
ökat med 1,6 mnkr 
Kostnaden för 
externa 
missbruksplaceringar 

Delvis 
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missbrukare skall årligen minska 
Nämndens kostnader för placerade barn 
i extern regi skall årligen minska Antalet 
placeringsdygn på externa HVB-hem och 
konsulentstödda familjehem skall årligen 
minska. 

har minskat med 220 
tkr 
Antal placeringsdygn 
Vuxna missbrukare 
har ökat med 386 
dygn 
Kostnaden för 
placerade barn i 
extern regi har 
minskat med 1,2 
mnkr 
Antal dygn för 
externt placerade 
barn har minskat 
med 609 dygn 

Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheten skall 
årligen minska 

2020 var 
sjukfrånvaron 
7,77% 

Har ökat mot 
föregående år, från 
7,8% till 10%. 
 

Ej uppfyllt  

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

 Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Nämnden för arbete och välfärd lades ner 1 juni år 2021. Det politiska ansvaret flyttades över till dåvarande omsorgsnämnd. 
Utmaningarna är att ha stor uthållighet i den tidigare politiskt beslutade långsiktiga strategin. Det vill säga omstrukturera och 
utöka grupp- och servicebostadsbeståndet inom LSS.  
 
Utbyggnad av egna öppenvårdsinsatser inom barn och familj för att ge insatser på hemmaplan istället för placeringar.  
 
Den tredje strategin är från försörjningsstöd till egen försörjning. Det finns mätningar via ”Kostnad per brukare” att tidigare 
gjorda satsningar har gett resultat och kommer att ge fortsatta kostnadseffektiviseringar. En annan utmaning är att hantera 
okända volymökningar.  
 
Förvaltningen har under året kompenserats för lägre arbetsgivaravgifter och ersättningen är medräknade i resultatet. För 
perioden januari-december blev det för Arbete och Välfärd ett tillskott på 2 600 tkr. Den största delen tillkom LSS 
verksamheten med ca 1 380 tkr. Arbetsmarknad fick ca 570 tkr, Social psykiatrin ca 240 tkr och verksamheten för Vuxna ca 
180 tkr. Övriga verksamheter fick ett mindre tillskott. 
 
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har skapat databasen Kolada för att möjliggöra jämförelser mellan 
kommuner Nämnden har minskade nettokostandsavvikelser för LSS de senaste åren. Från 7% 2016 till 4,7% 2020. 
Kostnaden per brukare inom LSS, gruppboende fortsätter att sjunka. De åtgärder som nämnden har vidtagit under år 2019 
och 2020 har gett resultat. De volymökningarna som finns inom LSS har delvis finansierats av kostnadsminskningen. I 
jämförelse med övriga kommuner ligger Karlshamn högt vilket till stora delar kan förklaras av att det tidigare har funnits 
institutionsboende i kommunen. Vid avvecklingen av institutionen valde de flesta att bo kvar i Karlshamn, även då de 
ursprungligen kom från annan ort. Som andel av befolkningen som behöver insatser ligger Karlshamn högt. Att sänka 
kostnaderna är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete med andra förvaltningar och aktörer. Inte minst när det kommer till 
lokaler. Nettokostnadsavvikelsen för IFO ligger på +11,2% vilket är strax över mitten bland Sveriges kommuner och en 
försämring från -2,6 år 2019. Även små förändringar av antal placeringar kan få stort genomslag på nettokostnadsavvikelsen 
vilket innebär att nyckeltalet är svåranalyserat med stora svängningar mellan åren. 
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Kategori nyckeltal 2017 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) -2,2 18,9 -2,6 11,2 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 7,1 7,4 5,3 4,7 

 
I hela landet ser man ökade kostnader för socialtjänstens verksamheter. Karlshamns kommun är alltså inte ensam i den 
situation kommunen befinner sig i. 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
LSS verksamheten har förbättrat sin nettoavvikelse och har en budget i balans. Nämnden har minskade 
nettokostandsavvikelser för LSS de senaste åren. Från 7% 2016 till 4,7% 2020. 
 
Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat till 288 från 324 året innan. 
 
Inom IFO verksamheten har antalet konsulentstöda familjehem minskat till förmån för satsningar på hemmaplan. 
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4. Personaluppföljning 
Info: Sjukfrånvaro i procent kommer att tas ut från QlikView 

Personaluppföljning Utfall helår Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %         
Totalt 10,05 %  7,25 % 10,81 % 8,17 % 7,77 % 

--29 år 9,50 % 6,29 % 10,01 % 5,46 % 7,10 % 

30 - 49 år 9,06 % 7,24 % 9,63 % 7,74 % 7,20 % 

50 -- år 11,17 % 7,42 % 12,15 % 9,37 % 8,49 % 
  
Korttidssjukfrånvaro % 
(dag 1 – 14) 3,52% 3,11%   3,63% 3.41% 2,65% 
Långtidssjukfrånvaro %         
(dag 15- ) 6,56% 4,18% 7,20% 4,77% 5,41% 

 
 
Heltid av månadsanställda 78 %  88 % 75 % 75 % 71 % 

Tillsvidareanställda av 
månadsanställda% 

97 %  96 % 97 % 95 % 94 % 

Arbetad tid (timmar) 829 420  253 596 575 824 885 284 923 537 

Varav timtid % 19,79 %     13,24 % 9,74 % 

Årsarbetare (snitt 1700 tim) 488 149 339 521 543 

            

 

Analys 
Kompetensförsörjning/Personalomsättning  
 
Under 2020 togs en strategi fram för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensförsörjningsstrategin presenterades för KSAU 
2020 och har följts upp under 2021. Strategin innehåller ett fördjupat samarbete med Utbildningsförvaltningen, förvaltningen för Arbete 
och Välfärd samt Omsorgsförvaltningen. Centralt i Karlshamns Kommun tillsattes en projektledare på 50 %, som under första halvåret 
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2021 fokuserade på breddad kompetensförsörjning. Den fortsatta samordningen kommer att ske tillsammans med HR-enheten. 
Förvaltningarna ser stor vikt med att fortsätta arbete med att främja kompetenshöjande insatser med riktning för ökad kvalitet och 
kontinuitet. 
 
Förvaltningen har senaste två åren visat en tydlig ökning vad det gäller andel timmar som görs av timavlönade i förhållande till arbetade 
timmar. Under hösten 2021 kommer ny lagändring ske vilket innebär att konverteringsregel till tillsvidareanställning sker redan vid 18 
månaders anställning under en femårsperiod. Förvaltningen har ett antal timavlönade och månadsanställda, vilka kommer att konvertera 
till tillsvidareanställda från 1 oktober 2021. En bidragande faktor till ökningen kan vara den ökade sjukfrånvaron i förvaltningen samt 
hanteringen av covid-19 som i vissa delar krävt ökad bemanning. Under hösten 2021 tillsattes en projektledare 50% för att arbeta vidare 
med bemanningsstrategi åt kommande Socialförvaltningen under 2022.  
 
Med anledning av det ekonomiska läget under 2021 för Förvaltningen för arbete och välfärd gjordes neddragningar av personalen genom 
att exempelvis inte tillsätta vakanta tjänster samt avveckla Introduktionsenheten och HVB Varvet. Effekten på detta kommer dröja innan 
den syns med tanke på när på året insatserna vidtogs och uppsägningstid. Inom verksamheter med utmaningar att bemanna 
verksamheten så som IFO Barn och familj samt inom Öppenvården har även beslut fattats om att överanställa för att kunna hantera 
frånvaro inom befintliga anställda. Detta för att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkraven, för att skapa kontinuitet men även för att 
undvika nyttjandet av konsulter. Detta kommer på sikt synas i antalet månadsanställda men kostnaden förväntas ge en marginell ökning 
då dessa medarbetare ska finansieras av verksamhetens långtidsfrånvaro.  
 
Sjuktal 
 
Under 2018 och 2019 gjordes ett omtag inom Karlshamns Kommun för att minska antalet sjukskrivna, både lång- och 
korttidssjukfrånvaron. Omtaget fick ett avbrott i förhållande till covid-19 och sjuktalen har visat sig istället stiga till antal. Framför allt syns 
en ökning i långtidssjukfrånvaron som ökat från 4,77% år 2020 till 6,56% år 2021. Under 2021 skedde en ökning av den totala 
sjukfrånvaron med 1,88-enheter från 8,17% (2020) till 10.05% (2021). Ökningen skulle delvis kunna bero på covid-19, som både genom 
sjukdomsfall och genom ökade försiktighetsåtgärder samt tydliga restriktioner kan ha påverkat sjuktalen.  
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Arbetsskador 
Under 2021 år har antalet anmälningar om arbetsskador och tillbud ökat inom arbete och välfärd. Totala antalet anmälningar har 
uppräknats till sammanlagt 269 anmälningar för 2021 varvid merparten är tillbud (155) men även en högre andel olycksfall (93). 
Anledning till ökning av arbetsskador och tillbud är kopplat främst till nära vård av brukare. Tillbuden är främst i karaktären hot- och 
våldssituationer. Olycksfall är till större delen i anknytning till personlig vård av brukare och där kläm- och annan mjukdelsskada är mest 
representativt. Ökning av arbetssjukdom kan utläsas och kan dels bero på den anmälningsplikt om exponering av smitta (tillbud) och 
smitta (arbetssjukdom) som ska hanteras i förhållande till covid-19. Utbildning och kompetenshöjande insatser kan vara av vikt för att 
säkerställa arbetsmiljö och minska andelen skador.    
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Kopiera in driftuppföljning från excelmallar, se exempel nedan 
Arbete och Välfärd Budget Utfall Avvikelse Prognos-

avvikelse  
Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020 

           

Intäkter  50 170  65 189,2 15 019,2 4 659 -66 -4 040 -2  85 310,3 

           

Personalkostnader  -262 455 -284 205,4 -21 750,4 -23 290 -23 269 -22 917 -31 789  -293 019,6 

Övriga kostnader  -191 111 -209 337 -18 266,0 -15 857 -13 025 -10 306 -998  -222 704,4 

Kapitalkostnader  -1 467  -1 466,6 0,4 0 0 0 0  -1270,7 

Bruttokostnader -455 033 -495 009 -40 016,0 -39 147 -36 295 -33 223 -32 787 -516 994,7 

           

Nettokostnader -404 863 -429 819,8 -24 996,8 -34 488 -36 361 -37 263 -32 789 -431 684,4 
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6. 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. 
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7. Anpassningar och covid -19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 

 

8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
 
Det ekonomiska resultatet 2021 för Förvaltningen för Arbete och Välfärd är ett underskott om –25 mnkr. Resultatet fördelas på 
+15 mnkr för intäkter, -21,8 mnkr personalkostnader och –18,2 mnkr övriga kostnader. Resultatet är en förbättring mot senaste 
prognosen om 9,5 mnkr. Förbättringen mot förgående prognos finns inom de flesta verksamhetsområden med störst förändring 
inom LSS, introduktion och flykting ensamkommande. Intäkterna har ökat jämfört med prognos. I jämförelse mot föregående år 
har personalkostnaderna och övriga kostnader minskat med 9,8 respektive 13,1 mnkr. Intäkterna har minskat med ca 20 mnkr 
vilket till stor del är minskade intäkter från migrationsverket. 
 
Nämnden för arbete och välfärds underskott för år 2020 uppgick till 52,3 mnkr. Nämndens tilldelade ekonomiska ram förstärktes 
med ca 38 mnkr för år 2021. Kommunfullmäktige beviljade nämnden för arbete och välfärd ett tilläggsanslag med 10 mnkr under 
år 2020. Tilläggsanslaget gällde bara år 2020. Det innebär att nämnden startade år 2021 med minus 28 mnkr. Därtill tillkommer 
kända volymökningar med ca 12 mnkr, vilket i praktiken betyder att nämnden startade året med minus 40 mnkr. Nämnden tog 
under våren beslut om en handlingsplan för att helst undanröja underskottet eller i alla fall minska underskottet. Planen innebär 
att nämndens kostnader under år 2021 skulle minska med drygt 8 mnkr.  
 

År 2018 2019 2020 2021 

Budgetavvikelse 
mnkr -43 -7,5 -52,3 -25 

 
 
Det underskott som förvaltningen visar beror fram för allt på den obalans som fanns när man gick in i 2021. Kostnadsökningar, 
främst gällande placeringskostnader inom IFO Barn o familj och IFO Vuxna samt ökningen av försörjningsstöd är andra 
bidragande orsaker. 
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LSS och HSL 
LSS inklusive HSL redovisar för perioden ett resultat på +5 931 tkr. En av de största anledningarna till den positiva avvikelsen 
beror på en intäkt inom personlig assistans. Ett beslut från Försäkringskassan gällande utökning av timmar enligt SFB 
retroaktivt från februari 2018 har resulterat i en intäkt på 2021 med 3 841 tkr.  
 
Den andra är Daglig verksamhet som för 2021 uppvisar ett positivt resultat med +3 653 tkr. Även många av de andra 
verksamheterna inom LSS uppvisar, med några undantag, ett för 2021 positivt resultat.  
HLS verksamheten uppvisar för 2021 ett resultat på -720 tkr. Ett resultat som med de givna förutsättningarna, verksamheten 
gick in i 2021 med en obalans i budgeten på drygt 1,5 mnkr, får anses vara positivt. 
 
Ledning och gemensamt 
Inför 2021 hade man en stor obalans på ca 20 mnkr i budgeten som man valde att lägga under verksamheten. Tillsammans 
med dyrare IT kostnader samt kostnader på drygt 900 tkr i personalhanteringsärenden uppvisar verksamheten ett resultat för 
2021 på – 22 050 tkr.  
 
Social Psykiatrin  
Verksamhetens resultat för 2021 slutar på -898 tkr. Anledning till det negativa resultatet beror på en tillkommen placering som 
har varit mycket kostsam för verksamheten. Minskade kostnader inom boende delen samt sysselsättning har hållit nere det 
negativa utfallet med ung 700 tkr.  
 
IFO Vuxna 
Individ och familjeomsorg för Vuxna har ett resultat på -2 480 tkr för 2021. Den stora anledningen till resultatet är obalansen i 
budget på ca 2,6 mnkr. 
Placeringarna för Vuxna missbruk har under året varit lägre an vad som har budgeterats och har ett resultat på + 1 630 tkr. En 
del av brukarna har under året placerats på Mariegården istället för externa placeringar vilket har påverkat resultatet positiv 
utveckling. Vi ser under året att Mariegårdens kostnader har ökat men om man ser på de båda verksamheterna tillsammans 
understiger deras totala kostnader budgeten med ca 700 tkr. 
Placeringarna för Våld i nära relation har under året ökat och för 2021 är genomsnittet högre än vad som har budgeterats. Det 
gör att resultatet för placeringskostnaderna 2021 landar på ca -1 000 tkr.  
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IFO BoF 
Verksamhetens resultat för 2021 är -7 051 tkr. Antalet egna familjehem har under året ökat med 7 placeringar från 49 till 56st. 
Samtidigt minskar antalet externa familjehemsplaceringar från 14 st i början på året till 5 st. Verksamhetens arbete med att 
externa familjehemsplaceringar framöver ska vara inom kommunens familjehemsplaceringar har gett resultat. Rent ekonomiskt 
gör det ett positivt resultat på ca 1 400 tkr.  
Antalet institutionsplaceringar har ökat under året och även om vi i december har 13 st placeringar mot 11 st i januari har det 
under året varit fler placerade vilket gjort att även kostnaderna har ökat. Verksamhetens resultat för 2021 är -5 282 tkr.   
 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utfall 287 268 249 410 392 744 382 769 687 582 693 692

Budget 425 427 427 425 427 427 427 426 427 427 427 426

Antal 4 4 6 6 8 8 10 13 11 9 9 10
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utfall 1 132 1 154 1 191 1 191 1 244 1 200 1 294 1 409 1 718 1 458 1 584 1 540

Budget 1 115 1 122 1 128 1 075 1 075 1 075 1 076 1 076 1 076 1 077 1 077 1 078

Antal 49 51 52 52 51 52 51 53 57 57 57 56
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Försörjning 
Verksamhetens resultat för 2021 är -5 006 tkr. 
Antalet hushåll har under året minskat från 301 i januari mot 288 i december. Däremot så ser vi en ökning av kostnaden per 
hushåll vilket har gjort att den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med föregående år. Den totala 
kostnaden för ekonomiskt bistånd för 2021 landade på 25 455 tkr. 
 

 
 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utfall 996 823 967 699 747 527 555 456 332 349 396 237

Budget 867 867 867 867 867 867 867 868 867 867 867 868

Antal 14 14 14 12 12 10 9 7 7 5 5 5
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utfall 2 053 1 892 2 773 2 023 2 102 2 097 2 094 1 923 1 986 1 903 2 087 2 523

Budget 1 977 1 974 1 974 1 977 1 974 1 974 1 974 1 977 1 974 1 974 1 974 1 977

Antal 301 316 319 325 305 298 297 286 271 272 276 288
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Arbetsmarknadsenheten 
Enhetens resultat för 2021 är +1 455 tkr.  
En stor del i enhetens resultat är att man har sänkt sina verksamhetskostnader under året. 
 
Introduktionsverksamheten 
Introduktionsenhetens resultat för 2021 på +3 971 tkr. Verksamhetens resultat beror på att intäkterna från Migrationsverket har 
under året varit högre än vad som förväntats, lägre utbetalt ekonomiskt bistånd samt verksamhetens omorganisation till 
försörjningsenheten. 
 
Ensamkommande 
Verksamheten uppvisar ett resultat för 2021 på +1 132 tkr. Anledningen till verksamheten resultat är att man har sänkt sina 
personalkostnader jämfört med budget med ca 900 tkr. Även högre intäkter från Migrationsverket än förväntat har resulterat i 
det positiva resultat som verksamheten uppvisar.   
 

 

 
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 2017 2018 2019 2020 2021
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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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐  x  ☐   Det förkommer fortfarande 
telefonsamtal till betalnummer och 
surfpass utan att löneavdrag görs. Flera 
är samma telefonnummer som vid 
tidigare granskningar vilket visar att 
informationen ej nått ut. Antalet stickprov 
64 stycken. 
Antalet tjänsteresor har varit relativt få 
under 2021 till följd av pandemin. I 
majoriteten av stickproven saknas uppgift 
om deltagare eller syfte. Antalet stickprov 
9 stycken. 
I merparten av granskade fakturor 
avseende representation saknas både 
syfte och deltagare. Vid intern 
representation (numera kostnads-
fördelning) syns inte längre aktivitet och 
deltagare. Det bör därför ses över om 
den digitala kostnadsfördelningen kan 
kompletteras med nödvändiga uppgifter. 
Antalet stickprov 25 stycken. 
 
I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en 
brist utifrån Internkontrollperspektivet. 
Det går därför inte att besvara frågan om 
attest skett av egna kostnader utan 
betydligt djupare granskning. 
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Utifrån noterade brister föreslås att det 
säkerställs att information om vilka regler 
och krav som gäller för attest, 
mobilsamtal, representation, samt 
tjänsteresor når hela vägen ut i 
organisationen.  

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

x   Finns fortfarande Abonnemang och 
telefoner som IT- och Teleservice får 
efterfråga efter avslutad tjänst. Är en 
försumbar mängd som inte stör 
verksamheten eller har någon 
kostnadspåverkan. 

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

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

x   De digitala körjournalerna har installerats 
under 2021. Stickprov gjordes under 
november månad och inga oegentligheter 
föreligger. Dock har det hänt små 
oegentligheter under året som har rättats 
till genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

  x Ej genomförd 2021. 

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  

 
 
 
 
 

321



69 
 

Bilaga Anpassningar 
Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 
        

Uppföljning av anpassningar 2021 Anpassningar 
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar i 
utfall 

Budget-  
avvikelse 

Nämnd 

Nämnden för Arbete och Välfärd 0 40 189 40 189 9 335 8 576 15 192 -24 996,8 

        

Totalt        

        

Analys:        
Nämnden för Arbete och Välfärd De åtgärder som förvaltningen har tagit fram i sin handlingsplan har till största delen genomförts under året. De 

åtgärder som man under året inte har kunnat genomföra kommer förvaltningen fortsätta jobba med under 2022. 
Ett flertal av de åtgärder som genomförts under 2021 kommer att generera helårseffekt under 2022. 
 
Ledning och gemensamt: 

I och med sammanslagningen av Förvaltningen för Arbete och Välfärd och Omsorgsförvaltningen kommer 

tjänsten som Förvaltningschef på Arbete och Välfärd inte att ersättas. Åtgärden gav ingen ekonomisk effekt under 

2021 utan besparingen kommer under 2022. 

  

LSS: 

Man har minskat de timmar som man har använt i badet på Björkhalla. Verksamheten har gått från 16 timmar till 

8 timmar i veckan.  

När det gäller personalkostnader inom verksamheten har man under året jobbat med att inte ersätta personal 

som reducerar pga. rehab. En översyn av nyttjandegraden har också gjorts under året och dessa arbeten kommer 

det att fortsätta arbetas med under 2022. 

Man har även genomfört en minskning av nattjänst timmar på Kurirvägen med ett gott resultat. 

Vidare har man sett över organisationen gällande schemaplanerare samt att brukarundersökningen som 

genomförs varje år numera sker i egen regi istället för att den tjänsten köps in externt. 

Under 2021 har enhetscheferna i större omfattning gått in och täckt fler områden när det har funnits vakanta 

tjänster. En lösning som i längden inte är hållbar där av kommer det arbetet inte att fortsätta under 2022.  
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När det gäller utbildning för personalen har man hållit tillbaka detta under 2021 och inte genomfört det i den 

utsträckning som hade behövts. Att fortsätt likadant framöver ses inte som hållbart i längden. 

Arbetet med att personal arbetar både inom Daglig verksamhet och i grupp- och servicebostäder ligger kvar på 

samma nivå som under 2020. Ett fortsatt arbete med att se om man kan öka planeringen fortsätter under 2022. 

När det gäller Barnverksamheten och arbetet med att implementera ett nytt arbetssätt har man inte kunnat 

genomföra detta under 2021. Arbetet fortskrider under 2022. 

Verksamheten sagt upp två korttidslägenheter (kostnaden för en lägenhet kvarstår dock till 2022-06-30 och ger 

endast delårseffekt under 2022), man har även sagt upp ett flertal parkeringsplatser och genomfört en ISO 

upphandling. 

  

Social psykiatrin: 

Man har under året sett över organisationen gällande sysselsättning och genomfört en personalminskning med 

2,0 åa. 

  

AME: 

Inom Arbetsmarknadsenheten har man under året genomfört en översyn av tjänsterna och genomfört en 

förändring som lett till att man har gjort en neddragning med 3 st. tjänster som får helårseffekt 2022. 

  

Introduktionsenheten: 

Under 2021 genomfördes en omorganisation där Introduktionsenheten slogs samman med Försörjningsenheten. I 

och med omorganisationen genomfördes en besparing av en administrativ tjänst, besparingen kommer att ge en 

helårseffekt under2022. 

   

IFO Barn och familj: 

I takt med att antalet ensamkommande barn har minskat har man flyttat enheten på HVB Varvet till stödboendet 

Fyren på Erik Dahlbergsvägen. I och med omorganisationen har man sett över och minskat bemanningen med 3,0 

åa. Besparingen får helårseffekt under 2022. 

  

Administration: 

Inom administrationen har man sett över sin organisation och man genomför en minskning av organisationen 

med 1 tjänst under 2022. Även tolkverksamheten som numera finns i samma organisation kommer att minska 

med 1 tjänst. Båda dessa tjänster ger en delårseffekt under 2022.  

En samordningstjänst har under 2021 intäktsfinansierats och samma tjänst kommer även under 2022 att delvis 

intäktsfinansieras av projektmedel.  
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Bilaga Covid 19 
Info: Kopiera in uppföljning från excelmallar, se exempel nedan 
Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter i 
utfall för covid-

19 

Ökade 
kostnader i 

utfall för covid-
19 

Årets 
nettokostnader 

för   
covid-19  

Årets 
aktivitetsförda 

kostnader  
för covid-19 

Nämnd      
Nämnden för Arbete och Välfärd 1 003 489 -200 -1 234,7 58  - 1 234,7 

         0    

Totalt 0 0     0  0 

        

Analys:        
Nämnden för Arbete och Välfärd  Minskade intäkter på ex daglig verksamhet. Kostnadsökning beror på ökade kostnader för skyddsmaterial samt 

ökade personalkostnader vid misstanke/bekräftad Covid 19. Ersättningen avser sjuklönekostnader för perioden 
jan-juni samt övriga kostnader från 2020. 
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RESULTATRAPPORT OMSORGSNÄMNDEN, 
Omsorgsförvaltningen ÅR 2021 
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. 2021 har varit ett händelserikt och utmanande år på grund av covid-19, erhållandet av 
flera statsbidrag, gemensam ny nämnd med Arbete och välfärd samt omställning till nära vård. Arbetet för gemensam förvaltning har 
pågått sedan sommaren. Verksamheten har genomfört flera anpassningar för att upprätthålla en följsamhet av folkhälsomyndighetens 
riktlinjer samtidigt som förvaltningens kärnuppdrag skall upprätthållas. Äldreomsorgen har nationellt varit i fokus på grund av covid-19, 
vilket resulterat i flertalet statsbidrag till kommunerna och regionerna för att öka kvalitén inom äldreomsorgen samt minska effekterna av 
covid-19. Förvaltningen måste snabbt förstå villkoren för nya statsbidrag för att vidare kunna använda dem optimalt i verksamheten, vilket 
under året varit en utmaning eftersom villkoren för statsbidragen har ändrats eller krävt förtydligande. 
 
Karlshamns kommun har fem inriktningsmål varav förvaltningen främst arbetar med inriktningsmålen Karlshamn tar ansvar från 
morgondagens samhälle och Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. Inom respektive inriktningsmål har 
förvaltningen prioriterade områden och aktiviteter som redovisas närmare under avsnitt 1 och inkluderar bland annat digitalisering, IBIC, 
internkontroller, sjuktal, heltid som norm och budget. Inom digitalisering ökar antal e-tjänster vilket underlättar för brukarna och 
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handläggarna. Förvaltningen strävar efter att ha nöjda brukare, personal och en budget i balans samt ett effektivt resursanvändande. 
Positiva resultat skall bibehållas och prioriterade utvecklingsområden och områden som kräver förbättring skall visa på förbättringar när 
åtgärder eller handlingar har genomförts.  
 
För 2021 avslutar omsorgsförvaltningen med ett resultat om +17,5 mnkr. Det positiva resultatet beror på flera faktorer varpå de större 
avser statsbidrag, justerade personalomkostnader, låga bostadsanpassningskostnader, effekter av covid-19, tidigare anpassningar samt 
kreditering av lager. Oktobers prognos var –4,8 mnkr men då ingick inte tilläggsanslag på +16 mnkr för statsbidraget säkerställa en god 
vård och omsorg om av äldre personer. Efter tilläggsanslaget +11,2 mnkr vilket innebär en prognosavvikelse om +6,3 mnkr. Avvikelsen 
beror främst på minskade kostnader för bostadsanpassning ca +2 mnkr, överskott från kreditering lager 2,9 mnkr, överskott på grund av 
statsbidrag och ett starkt resultat från flera verksamheter. Bostadsanpassningen förbättras eftersom SKR förtydligat att beviljat bidrag inte 
är en avsättning och därmed kommer kostnaderna belasta 2022 års resultat när de uppstår och inte när de beviljats. Nämnden startade 
året med höga kostnaderna för covid-19 som sedan minskade under sommaren, för att under senhösten öka igen. Omsorgsförvaltningen 
har till följd av covid-19 haft extra höga kostnader, bland annat gällande personal i några verksamheter som krävt coronateam eller 
vikarier samt för skyddsmaterial. Kostnader kopplat till covid-19 var återsökningsbara 2020 och för kostnader relaterat till 2021 går det att 
använda statsbidraget god vård för att kompensera för ökade kostnader kopplat till covid-19. Överskott avseende personalkostnader 
beror till stor del på att flertalet ansvarsområden inte ersätter frånvaro av vård av barn eller egen sjukdom och i mindre förekommande fall 
på vakanser som är svåra att tillsätta. Ett överskott mot budget genereras vid ökad frånvaro, men ger samtidigt en ökad arbetsbelastning 
för dem som är i tjänst och innebär i regel minskad kvalitet. Fastighetskostnader som el, fjärrvärme och vatten har under slutet av året 
ökat och kostnaderna förväntas vara höga under början av 2022. En förlikning med Tunstall väntar på att bli klar i början av 2022 och 
kommer resultera att nämnden kompenseras för brister i leverantörens larmhantering. Sammantaget har det funnits flera 
osäkerhetsfaktorer än tidigare, vilket resulterat i en högre osäkerhet då fler utfall har varit möjliga. 
 
Det pågår ett arbete för att se över framtidens boende för äldre. Att kunna identifiera vad som kan ha en positiv inverkan på äldres 
livskvalitet är avgörande för att kommunen ska kunna skapa de olika typer av livsmiljöer som äldre efterfrågar. Kopplingen mellan 
välfungerande lokaler och ekonomi är stor vilket medför ett aktivt arbete för lokalförsörjning för att resurser skall användas resurseffektivt. 
 
Statsbidragen de närmaste åren medför eller möjliggör ett gynnsamt ekonomiskt utfall och möjliggör satsningar som ökar kvalitén och 
stärker personalen. Utmaningar för långsiktiga finansieringar finns om inte statsbidragen kommer fortlöpa under en längre tid eftersom allt 
färre i arbetsför ålder skall försörja yngre och äldre medborgare. Risken på längre sikt är att en allt större del av kärnverksamheten 
finansieras av statsbidrag då dessa snabbt kan förändras, villkoras på ett sätt som inte passar in i aktuellt utvecklingsarbete eller att de 
kan komma att dras tillbaka.  
 
På grund av covid-19 har inga brukarenkäter skickats ut under 2021. I Kolada var kvalitetsindex som är en samanställning av flera 
parametrar 70 på en skala mellan 0 - 100 för år 2020, vilket är en uppgång från 58 året innan. Karlshamn har i jämförelse flera med 
adekvat utbildning och kötiden till särskilt boende och brukarundersökningarna 2020 ligger i nivå med övriga Sverige.   
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Äldreomsorgen står inför flera utmaningar för att fortsatt kunna ge en omsorg av hög kvalitet. Andelen äldre växer i takt med att de större 
årskullarna från 40- och början av femtiotalet kommer upp i en högre ålder. Andelen medborgare över 65 år växer både nationellt och i 
Karlshamn. I Karlshamn gäller detta inte bara i absoluta tal utan också som andel av befolkningen och gruppen förväntas öka ytterligare 
de närmaste åren. Ökningen kommer i huvudsak ske i gruppen över 80 år. Förändringen medför troligen att fler platser eller fler brukare 
inom särskilt respektive ordinärt boende kommer tillkomma. Ett möjligt utfall är även att antal boendeplatser inom särskilt boende inte 
behöver öka men en kategoriförändring kan ske när platser för demens ökar på bekostnad av övriga platser. Kategoriförändringen 
innebär en högre personaltäthet eftersom det krävs en högre omsorg om brukarna med demenssjukdom.  
 
Individer med svåra eller komplexa diagnoser förväntas även öka, vilket ställer krav på personalen att erhålla adekvat kompetens och att 
kompetens bibehålls. En risk framöver är att en allt hårdare konkurrens om kompetens då behoven och pensionsavgångarna förväntas 
öka och intresse för studier samt arbete inom vård och omsorg är måttlig. Det finns flera möjligheter att hantera utmaningen bland annat 
genom heltid som norm, kompetenstrappa, teknikutveckling samt vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Sjuktalen är i förhållande till övriga kommuner höga men verksamheternas fokuserade insatser visar på resultat. Ett aktivt arbete med 
sjuktal och rehabiliteringsprocessen är en förutsättning för att bibehålla och stärka personalen för ett hållbart arbetsliv. Vidare har 
nämndens mål att minst 60% av anställda ska ha heltidsanställning har under 2021 uppnåtts. Årets avslutas med en nivå på 62%.  
 
En viss omsättning av enhetschefer sker inom förvaltningen och god introduktion och ökat samarbete mellan enheter samt verksamheter, 
kommer att vara av vikt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Sammanslagning av Omsorgsförvaltningen och förvaltningen Arbete 
och välfärd har krävt och kräver fortsatt aktivt strategiskt arbete för att skapa förutsättningar för en väl samordnad och resurseffektiv 
Socialförvaltning.  
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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 
 
Prioriterade områden: 
Verksamheten följer den beslutade verksamhetsplanen och internbudgeten med nedan prioriterade utvecklingsområden. 
  
Digital utveckling 
Digital utveckling - E-tjänster 
Under året har flera e-tjänster skapats för att underlätta både för medborgare och för personal. E-tjänster som tagit i bruk under 2021  
bl.a. e-tjänster gällande bostadsanpassningsbidrag, fondansökan, dödsboanmälan, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap §1, 
ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med psykisk funktionsnedsättning, månadsrapport till kontaktpersoner, och 
ansökan särskilda insatser enligt LSS.  
  
E-tjänster som är under uppbyggnad är ansökan om bistånd i form av särskilt boende, ansökan om förenklat bistånd, ansökan om 
jämkning för dubbel bostadskostnad och inkomstuppgifter, dessa beräknar vi att komma igång inom kort.  
  
E-tjänster är till för att underlätta både för användare och också handläggare. E-tjänsterna är byggda så att medborgaren kan bifoga 
handlingar när ärendet skapas.  
 

Digital utveckling - IT-system 
Produktionssättning av LifeCare Utförare och en ny mobilapp för stöd i ordinärt boende är planerad till slutet av september. Under våren 
och sommaren har arbete med att utbilda och förbereda en superuser-grupp för LifeCare Utförare pågått. Gruppen har träffats 
kontinuerligt för att lära sig systemet och även hur genomförandeplan och dokumentationen skall hanteras i systemet. Utbildning för alla 
medarbetare i ordinärt boende har gjorts i två steg, upprättande av genomförandeplan samt fortlöpande dokumentation.   
I februari gick ordinärt boende över från LapsCare till LifeCare planering som planeringssystem. Utbildning har genomförts för planerarna 
i nya systemet. Samtliga planerare har haft kontinuerliga träffar i syfte att upprätthålla kunskapen och utveckla kompetensen. Detta 
arbete har fortgått under hösten. Även hälso- och sjukvårdsverksamheten har bytt system till det nya dokumentationssystemet, LifeCare 
HSL, under året. Byte av verksamhetssystem kräver omfattande utbildningsinsatser och arbetsinsatser i övrigt innan allt är på plats och 
fungerar i det dagliga arbetet. En detaljerad redogörelse finns i teknikberättelsen. 
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Byte av verksamhetssystem har varit en prioriterad och resurskrävande insats under 2021 och kommer till viss del att fortgå under 2022.   
Utöka samverkan med civilsamhället 
  
Aktivitetsstöd 
Omsorgsnämnden har fattat beslut om att ändra föreningsbidraget till aktivitetsstöd. Riktlinjer är framtagna under året där avsikten är att 
det kommunala aktivitetsstödet ska kunna sökas av ideella föreningar som bedriver särskilt riktad verksamhet/aktiviteter för äldre inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområden i Karlshamns kommun. Föreningarna bjöds in till informationsträffar vid olika tillfällen angående 
de nya riktlinjerna.  
  
Aktiviteter  
Eftersom träffpunkts-verksamheten varit helt stängd sedan april 2020 och fysiska möten ska undvikas, har mer-parten av dessa kontakter 
skett digitalt. I samarbete med Hej Blekinge har det arrangerats utomhuscaféer på tre trygghetsboenden; Korpalyckan i Asarum, kvarteret 
Varberg och Matrosgatans trygghetsboende under juni månad. Även Slöjd i Blekinge och Blekinge läns Bildningsförbund bidrog med 
aktivitet vid dessa träffar i form av materiel, pedagog och musiker. I juni genomfördes två utomhus-konserter med skolkören 
Sångfåglarna; en för trygghetsboendet Korpalyckan och en för de boende på Östralycke. På Korpalyckan i Asarum efter-frågades en 
aktivitet under fotbolls-EM. Då anordnades en storbilds-TV och de boende såg en av Sveriges matcher tillsammans på Östralycke, vilket 
var mycket uppskattat.  
 

Riskanalyser har genomförts inför planerade öppnanden av träffpunktsverksamheterna under hösten. Mötesplats Karlshamn har startats 
upp enligt plan under hösten efter renovering av lokalerna. 
  
Individens behov i centrum, IBIC 
Systemförändringen inom myndighetsutövningen genomfördes under 2020. Den kulturella förändringen är ett långsiktigt pågående arbete 
där fokus under våren har varit bedömningar och målformuleringar. Handläggarna upplever en positiv förflyttning och känner sig tryggare 
i målformuleringsarbetet. Det finns fortfarande utvecklingspotential och arbetet med ärendegranskningar med dialog om målformuleringar 
kommer att vara pågående även framgent. Det har genomförts en nulägesmätning i ämnet under våren vilket kan konstatera en 
förbättring. Omställning till individens behov i centrum, IBIC, inom ordinärt boende pågår men processen har försenats något på grund av 
försenad leverans av systemet Life Care utförare. 
  
Framtidens boende för äldre 
Inom Omsorgsförvaltningen pågår ett utredningsarbete för att skapa mer kunskap om framtidens boende för äldre. Utredningen syftar till 
att identifiera vilka faktorer som kan ha en positiv påverkan på äldres hälsa och självständighet utifrån en boendemiljö. Att kunna 
identifiera vad som kan ha en positiv inverkan på äldres livskvalitet är avgörande för att kommunen ska kunna skapa de olika typer av 
livsmiljöer som äldre efterfrågar. Det är många som behöver samverka för att lyckas med detta både internt och tillsammans med externa 
aktörer. Utredningen presenterades på Omsorgsnämndens sammanträde i oktober. 

329



77 
 

 
Lokalförsörjningen är en central del för att hantera framtidens utmaningar och behov. Ett samarbete mellan förvaltningen och 
fastighetsenheten pågår med kontinuerliga träffar. 
  
Kvalitet 
  
Ledningssystem 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning gällande om omsorgsnämnden bedriver ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete som används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den sammantagna 
bedömningen är att omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbete. Enligt den plan som är antagen av 
nämnden är ambitionen att ett dokumenterat ledningssystem ska kunna presenteras i augusti 2022. En handlingsplan för arbetet har 
beslutats om på nämndsammanträdet i oktober. I planen ingår att en underhandsinformation ska ges till nämnden i mars detta år. 
Omsorgsnämnden har från och med 1 juni i år ansvaret för förvaltningen för Arbete och Välfärd. Då dessa båda förvaltningar lyder under 
samma lagar och föreskrifter görs arbetet för hela socialförvaltningen. Processutvecklingsarbeten som syftar till att identifiera aktiviteter 
som ska ingå i ledningssystemet har påbörjats under året. En kartläggning och analys av nuläget har genomförts under året utifrån 
arbetet med avvikelsehantering. Resultatet av kartläggningen visade bl.a. på att det saknas standardiserat arbetssätt samt att 
enhetschefer har olika förutsättningar för att bedriva kvalitativt utredningsarbete. 
En gemensam rutin för förvaltningen för Arbete och Välfärd samt Omsorgsförvaltningen har tagits fram under året avseende synpunkter 
och klagomål.  
  
En utbildningssatsning med utgångspunkt SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, har genomförts under året 
inom äldreomsorgen med avslut i början av 2022. Under hösten har ledning och stödpersoner ifrån arbete och välfärd tagit del av 
utbildningen.  
Utbildningen är teambaserat och har genomförts i sju steg med hemarbete mellan utbildningstillfällen där det finns möjlighet till 
handledning från utbildaren. Teamen består av enhetschef, kvalitetsundersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
samt i ordinärt boende även av biståndshandläggare. 
  
Patientsäkerhetsarbete 
Ett strukturerat arbete med patientsäkerhet via ett analysverktyg är genomfört utifrån den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet 
”Agera för säker vård”. Arbetet är genomfört teambaserat med representanter från alla verksamheter. Kartläggningen, som innefattar en 
nulägesanalys med identifierade utmaningar och möjligheter, visar på både goda förutsättningar för en god patientsäkerhet på flera 
områden men även delar som behöver utvecklas. Alla delar som behöver utvecklas har rangordnats i en prioriteringsordning där fokus i 
ett första skede är området ”Öka kunskap om inträffade vårdskador” med fokus på avvikelsehantering samt området ”Tillförlitliga och 
säkra system och processer” med fokus på ett optimerat ledningssystem. Åtgärder för att stärka patientsäkerheten är långsiktiga och 
sträcker sig över flera år. De högst prioriterade delarna är planerade och integrerade i befintliga verksamhetsplaner.  
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Öppna jämförelser 
Brukarnöjdheten utifrån öppna jämförelser kan inte redovisas då det inte har genomförts någon undersökning under 2021.  
 
Internkontroller 
Internkontrollerna är genomförda enligt plan förutom kontrollen angående “hur genomförandeplanen speglar utredningen”, där har enbart 
10 av 100 granskats. Under våren 2021 har utbildning i IBIC genomförts för samtliga medarbetare inom hemtjänsten. Enligt plan skulle 
byte av verksamhetssystem från Procapita till Life Care utförare genomförts under våren och att detta skulle implementeras i samband 
med utbildningen av IBIC. Försenad leverans av Life Care orsakade att detta inte kunde göras som planerad utan blev av först under 
hösten. Utgångspunkten för den här granskningen var tänkt att vara en uppföljning av hur utbildningen tillsammans med nytt 
verksamhetssystem som bättre stödjer arbetet med IBIC har fallit ut i verksamheten gällande dokumentation av genomförandeplanerna. 
Till följd av detta fick granskningen genomföras i det gamla systemet och igenom det förlorades en del av syftet.  
 
Resultatet av interna kontrollerna visar i det stora och hela att det har skett förbättringar att det går åt rätt håll men att det finns en del 
kvar att arbeta med. Resultatet av kontrollen gällande vårdhygienisk standard faller inom ramen för godkänd medan övriga inom ramen 
för mindre avvikelse.  
Utifrån det rådande läget i samhället där bemanningssituationen har varit ansträngt och extremt ansträngt har tidvis allt annat än direkt 
omvårdnadsarbetet fått prioriteras bort. 
 
Internkontrollerna bifogas som bilaga. 
 
Covid-19 
Verksamheten har prioriterat ett fortsatt arbete med en trygg och säker vård och omsorg för brukare/patienter under pågående pandemi 
och smittspridning av Covid-19. Arbetet omfattar flera delar med främst förebyggande insatser, varav många påbörjades under 2020. 
Under första halvan av 2021 har arbetet visats sig vara mycket effektivt och endast ett fåtal brukare/patienter i verksamheten har varit 
smittade. I takt med att brukare och personal vaccinerats mot Covid-19 har andelen smittade patienter reducerats helt.  
  
Sedan pandemins start har några fall av smitta där spridning mellan patienter/personal inte kunnat uteslutas. Dessa har utretts med 
utgångspunkt från misstänkt vårdskada men efter noggrann utredning och bedömning framkom att ingen av dessa fall klassificeras som 
vårdskada och inga brister i verksamhetens agerande har framkommit. Sedan föregående delårsrapport har ytterligare fall tillkommit men 
med enbart lindrigare symptom.  
  
Vaccination mot Covid-19 
Ett omfattande och resurskrävande arbete är genomfört i samråd med Region Blekinge gällande vaccination mot Covid-19. Samtliga 
patienter i kommunal verksamhet har erbjudits dubbla vaccinationer. Personal från Karlshamns kommun har också bistått Region 
Blekinge med vaccination av andra patienter/brukare och vissa anhöriga enligt deras prioriteringsordning för att underlätta arbetet.  
Karlshamns kommun har också bistått Region Blekinge med att utföra vaccination till personal som faller under folkhälsomyndighetens 
två högsta prioriteringsgrupper. Detta har varit ett stort arbete med logistiska utmaningar där ett strukturerat och kvalitativt arbete 
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sannolikt har bidragit till den gynnsamma situation med låg smittspridning som tidigt visat sig i verksamheten när vaccinationerna 
genomförts. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Andel brukare som ganska/mycket 
nöjd med ordinärt boende 

93 %   Pga av covid-19 
skickades inga 
brukarundersökningar 
2021 

Ej tillämpligt 

Andel brukare som ganska/mycket 
nöjd med sitt boende 

90 %   Pga av covid-19 
skickades inga 
brukarundersökningar 
2021 
 

Ej tillämpligt  

 
 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
Verksamhetens professioner använder sin fulla potential och kompetens samt utformar verksamheten utifrån kundens individuella behov 
och resurser. 
  
Prioriterade utvecklingsområden 
  
Heltid som norm 
Inom förvaltningen arbetar idag 62% av medarbetarna heltid, en ökning med 9 %- enheter jämfört med år 2018 där förvaltningen hade 
53% heltidsarbetande. 75% av männen har heltidsanställning och av kvinnorna är det 60% vilka har en heltidsanställning, det vill säga att 
det är en högre andel män som har heltidsanställningar jämfört med kvinnor. Enheterna fortsätter att rekrytera med sikte på 
heltidsanställningar. 
  
Sjuktalen  
Ledningsgruppen inom stöd i särskilt boende har tillsammans med HR-specialist och controller påbörjat arbeten under 2021 med 
strategier för att minska sjuktalen, både kort- och långtidssjukskrivningar. Arbeten har planerats och genomförts i samverkan, dels genom 
att analysera statistik och genom omvärldsanalys. Enhetscheferna har bland annat tillsammans i mindre konstellationer fått möjlighet att 
reflektera och analysera sjuktalen. Därefter har enhetscheferna lagt en strategi, prioriteringar och en handlingsplan för det fortsatta 
arbetet. Vidare har arbete med tidig kontakt med företagshälsovården visat på goda resultat i förhållande till korttidsjukfrånvaro.  
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Uppföljning fortgår och det är av vikt att inte tappa fokus och handlingskraft kring sjuktalen. Pandemin har bidragit till mer svängningar i 
statistiken men visar ändå på en nedåtgående trend under året. Sjuktalen ökade dock något under senare hösten, med en pik under 
december, men prognosen är att sjuktalen under 2022 åter kommer att sjunka till en lägre nivå i förhållande till de historiska värdena, allt 
beror på pandemins utfasning. 
 
Schemajusteringar har genomförts i syfte att minska delade turer samt lägga in en friskvårdstimme i schemat varannan vecka. Efter 
uppföljning uttrycker sig medarbetare positiva till förändringarna och de känner sig inte lika trötta. 
 
Strukturförändring 
Det är en nära och god samverkan mellan de fem kommunerna och regionen i Blekinge. Det pågår flera arbeten som kan gå under 
epitetet god och nära vård men att få till det i sin helhet är en stor omställning som kräver både tid och resurser. Gemensamt har det 
identifierats att det är ca 23% månatliga återinläggningar på sjukhus i länet. Med utgångspunkt i detta har verksamheten tillsammans 
med regionen planerat för att titta närmare på orsakerna till återinläggningarna. En analysgrupp med representation från kommun, 
slutenvård och vårdcentral har tillsatts i syfte att analysera och därigenom försöka att finna orsaker till de höga talen för återinskrivningar 
inom 30 dagar. Analysgruppens resultat kommer att ligga till grund för det pilotarbete kopplat till god och nära vård, som är planerat att 
påbörjas under hösten. Pilotarbetet sker i samverkan mellan Karlshamns kommun och Region Blekinge.  
 
Budget 
Omsorgsförvaltningens utfall visar på ett överskott och förvaltningen har både 2019 och 2020 ett positivt utfall efter genomförda 
effektiviseringar och utförda beslutade åtgärder. Utfallet varierar för de olika verksamhetsområdena där stöd ordinärt boende avviker med 
ett negativt utfall även 2021. Sedan två till tre år tillbaka pågår ett omfattande förändringsarbete inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt 
boende. Införande av IBIC, nytt verksamhetssystem samt en ny budgetstruktur där varje enskild del innebär en stor förändring. 
Förändringsarbetet är långsiktigt men en del resultat visar på att arbetet har en positiv effekt. 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Antalet som arbetar heltid 60%    62% Helt 
Sänka sjuktalen 10%   Förnärvarande 

11,3%. Arbetet 
fortsätter, se 
personalavsnittet. 

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

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Förutsättningar 
Nämnden avslutade 2020 med ett överskott om +4,5 mnkr och avklarade besparingskrav. För 2021 har nämnden ett besparingskrav om 
6,7 mnkr som har verkställts genom avvecklingen av Båtsmansgården under 2020 som minskar antalet särskilda boende platser med 28. 
Nämnden har kompenserats för ökade kapitalkostnader och löneökningar. Övriga kompensationer är för volymökningar inom stöd i 
ordinärt boende, transporter, heltid som norm och för prisökningar. Nämnden har i augusti kompenserats med en ökad budget 2021 med 
5,7 mnkr för löneökningar. Efter beslut i KF har nämnden kompenserats med mellanskillnaden mellan faktiska personalomkostnader och 
standardiserade. Kompensationen innebär att nämnden har erhållit 4,5 mnkr som minskar personalkostnaderna (PO). Statsbidraget God 
vård har omförts till finansförvaltningen och omsorgsförvaltningen har erhållit tilläggsanslag motsvarande hela beloppet om ca 16 mnkr. 
  
25 mnkr av interna kostnader har flyttats från budget och belastar inte längre Omsorgsförvaltningens utfall. De räknas dock med vid 
externa jämförelser till exempel i Kolada. Dessa interna kostnader avser interna hyror, städ- och vaktmästartjänster, leasing för bilar och 
andra relaterade kostnader.   
  
Äldreomsorgen hanterar och kommer i en nära framtid behöva hantera flera utmaningar. Dessa utmaningar varav flera redan existerar 
idag kommer öka och kan kopplas till demografiska förändringar, personalförsörjning, teknik, digitalisering, finansiering, 
pandemirelaterade utmaningar och samhällsutveckling med nära vård.  
  
Statsbidrag 

Ett större fokus på äldreomsorgen nationellt kopplat till de utmaningar som identifierats under covid-19 har resulterat i ett större antal 
statsbidrag har erhållits efter beslut i riksdagen. Villkoren för dessa har i några fall ändrats eller förtydligats under året. Statsbidraget för 
god och nära vård samt äldrelyftet är tänkta att betalas ut över flera år och statsbidraget god vård är tänkt att vara permanent. Det finns 
dock en osäkerhet eftersom beslutet om att bevilja framtida statsbidrag i regel tas i december. Sveriges kommuner och regioner, (SKR), 
har varnat Sveriges kommuner att inte använda statsbidragen för att bygga upp organisationer som varaktigt skapar kostnadshöjande 
åtgärder vilket på sikt kommer bli svårt. SKR uppmanar även kommunerna att ställa om till ny teknik inom äldreomsorgen. Det finns en 
risk att förvaltningen kommer få genomföra tuffa effektiviseringar om framförallt statsbidraget god vård försvinner. Behoven inom 
äldreomsorgen förväntas öka de kommande åren i takt med en allt äldre befolkning samt utifrån omställning till god och nära vård. SKR 
påpekar vikten av att kommunerna inte själva kan hantera utmaningarna utan det kommer troligen behöva tillföras medel av staten. 
 
För närvarande har ca 18,5 mnkr utbetalats som avser riktade statsbidrag eller statsbidrag kopplat till kostnader tidigare år, 16 mnkr har 
förvaltningen erhållit som tilläggsanslag för generellt statsbidrag och ca 4,4 mnkr har fakturerats regionen för nära vård. Statsbidragen 
skall i regel kopplas till en kostnad eller prestation och kan vara riktade eller generella vilket innebär att beroende deras kategori skall de 
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hanteras direkt av förvaltningen eller begäras som tilläggsanslag. Generella statsbidrag är statsbidrag som efter utbetalning inte återkrävs 
av utbetalaren. Statsbidraget god vård och omsorg om äldre på 16 mnkr var tidigare villkorad men Socialstyrelsen kommer inte längre 
återkräva medel som rekvirerats 2021. Förändringen innebär att förvaltningen har ett överskott eftersom inte alla 16 mnkr har använts i 
verksamheten. Med förändringen har intäkten omförts till finansförvaltningen och omsorgsnämnden har kompenserats med ökat 
budgetanslag om 16 mnkr för 2021. Äldrelyftet som avser utbildningsmedel har inte förbrukats i sin helhet varpå 11,1 mnkr kommer att 
återbetalas till Socialstyrelsen under 2022. Totalt har 27 personer erhållit ersättning från bidraget för olika utbildningssatsningar. 
 
Statsbidragen medför en möjlig kvalitetsökning och satsningar men medför i ett inledande skede ett utökat arbete för förvaltningen. 
Förvaltningen måste snabbt förstå villkoren för nya statsbidrag för att vidare kunna använda dem optimalt i verksamheten, vilket under 
året varit en utmaning eftersom villkoren för statsbidragen har ändrats eller krävt förtydligande. För att säkerställa att kostnader kan 
kopplas till statsbidrag har samtliga statsbidrag kopplats med en projektkod eller annan kodning och när det behövs kommer 
genomförandeplaner arbetas fram.  
  

Statsbidrag 2021   Belopp tkr intäkt    Utfall kostnad Att betala tillbaka     

Sjuklöner    748  748  0  

Merkostnader covid-19    750 750  0  

Äldreomsorgslyftet    13 567  2 388  -11 179  

Demenssatsning    2 433  2 433  0  

Digitalisering    666  666  0  

AST-tjänst    340  340  0  

Summa   18 504 7 325  -11 179 

 
  
Arbetsgivaravgifter, avtal och pensionskostnader  
I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter samt pålägg för pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Från 1 januari 2021 infördes en tillfällig 
lag som löper till och med 31 mars 2023 och som avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som vid årets ingång fyllt 18 men 
inte 23 år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att arbetsgivare skall behålla personal som 
är nyanställd. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna innebär att PO-Pålägg om 40,15% minskar till 25,5% enligt SKR:s (Sveriges 
kommuner och regioner) rekommendation. Procentsatsen gäller upp till en lön på 25 000 kronor. Under juni, juli och augusti 2021 sker 
ytterligare en nedsättning till 10,21% för att öka möjligheterna för personer som är inom åldersspannet att anställas, behålla anställning 
eller erbjudas extra arbeta. Åldersspannet 15-18, 65-67 och över 67 år har särregler sedan tidigare som innebär lägre PO-pålägg än 
40,15%. Särreglerna säkerställer att det finns incitament att anställa och behålla personer inom dessa åldersspann. Utöver differentierat 
PO-pålägg för olika åldersspann finns även PO-påläggs skillnader på grund av inkomst. 
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Nämnden har under 2021 kompenserats med en nedsättning av PO-kostnaderna om ca 4,5 mnkr.   
   
  

  

  ÅLDERSDIFFEREN-    ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  ÅLDERSDIFFEREN-  

TIERING  TIERING  TIERING  TIERING  

2021  2021  fr.o.m. 1.1.2021*    

        upp till 25 tkr/mån:  upp till 25 tkr/mån:  

Ålder  Födda 1954--1955  Födda 1956--1997  Födda år 1998–2002  Födda 2003-2006 

S:a PO-pålägg 

Totalt* 15,81% 40,15%  25,45%  15,93% 

  
Månadsinkomst < 42 625 45000 55000 

S:a PO-pålägg 

Totalt* 37,14% 39,11% 45,53% 

*Rekommenderade PO-pålägg från SKR 
  
Covid-19 

Verksamheten har genomfört flera anpassningar för att upprätthålla en följsamhet av folkhälsomyndighetens riktlinjer samtidigt som 
förvaltningens kärnuppdrag skall upprätthållas. Under året har sjuksköterskor inom förvaltningen hjälpt regionen med vaccinering varpå 
en ersättning har erhållits från regionen om 0,2 mnkr.  
 
Nämnden har kompenserats för sjuklönekostnader om 748 tkr och har erhållit 750 tkr för merkostnader kopplat till Covid-19 för december 
2020. Kostnaderna för skyddsmaterial har ökat jämfört med ett normalt år eftersom tillverkarna kan ta ett högre pris och för att mängden 
inköp har ökat. För 2021 är det möjligt att använda statsbidraget god vård för kostnader kopplat till Covid-19. Effekterna och lärdomar av 
Covid-19 kommer påverka äldreomsorgen i framtiden. En trolig effekt och lärdom från Covid-19 är behovet av adekvat skyddsmaterial 
och lager för skyddsmaterial.     
  
Samhällsutveckling 

Omställningen till god och nära vård är en process som pågår i samverkan med regionen och övriga kommuner i Blekinge. Detta kommer 
ställa högre krav på kompetens och trenden pekar på ett utökat åtagande inom främst hemsjukvård och myndighetsutövning men också i 
hela omsorgsverksamheten. 
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Omställningen innehåller flera delmoment och kommer att vara prioriterat område under flera verksamhetsår framöver vilket kommer att 
ställa högre krav på kompetens, nya arbetssätt och förändrat förhållningssätt i hela vårdkedjan som behöver planeras för och följas upp i 
de olika delarna. Nära vård kommer påverka budgeten och hänsyn kommer behövas i framtida budgetarbeten 
 
Inom ramen av God och nära vård har ett pilotprojekt startats upp under hösten i Karlshamn i samverkan med regionen. Syftet med 
piloten är att bidra till att skapa en sömlös vård som förenklar för patienten, utöva vården och omsorgen där den är minst resurskrävande 
både för patienterna och verksamheterna. Målsättningen är att skapa nya lösningar som underlättar för medborgarna och ger ökad 
trygghet och bättre bemötande. Initialt har fokus varit att ta fram processer inom och mellan huvudmän och därigenom leta felmarkörer i 
processerna. Planen är att gå ut i skarpt läge inom avgränsade områden och testa i praktiken under 10 veckor under våren. Information 
och uppföljning sker enligt årshjulet. 
 
Befolkningsutveckling och demografi 
Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet äldre kommer att öka. Invånarna 80 år och uppåt förväntas öka med ca 30 % under 
de kommande 10 åren både lokalt och nationellt på grund av större årskullar födda på 1940-talet och i början av 50-talet. Åtta procent av 
alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med 
demenssjukdom förväntas enligt SKR öka efter år 2020. Karlshamn hade 2020 en befolkning över 65 år på 8089 individer vilket var 25% 
av befolkningen att jämföra med regionens 24,1% och Sveriges kommuner 20,1%. 
  

Karlshamn (Källa: 
Kolada, SCB) 2016 2017 2018 2019 2020 Blekinge 2020 

Invånare 65-79, andel 
(%) 17,9 17,9 17,8 17,9 17,8 17,8 

Invånare 80+, andel (%) 6,7 6,7 6,8 6,9 7,2 6,3 

Summa 24,6 24,6 24,6 24,8 25 24,1 

  
Ålder 2017 2018 2019 2020 

Antal 65-79 år den 31/12. Källa: SCB. 5 767 5 759 5 804 5 758 

Antal 80+ den 31/12. Källa: SCB. 2 148 2 189 2 247 2 331 

Summa 7 915 7 948 8 051 8 089 

  
Karlshamn erhåller demografiska rapporter från Statisticon för perioden 2020-2030. Statisticons senaste prognosrapport visar på allt fler 
äldre inom kommunen fram till år 2030, från 8 089 till 8 618 vilket är ca 6,5%. Ökningen kommer enligt rapporten framförallt vara inom 
gruppen över 80 år. Från 2 331 personer till 3 086, en ökning med 32%. Antalet som är mellan 65-79 förväntas minska från 5 758 
personer till 5 532, en minskning med 4%. Befolkningsstatistiken för 2021 är ännu inte publicerarad. Senaste publiceringen från oktober 
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2021 visar på att gruppen 65 och över har växt till 8176 individer vilket är 25 fler än prognosen. Det är främst i gruppen 80+ som har vuxit 
till 2397 individer vilket är 22 individer fler än prognos.   
  

Ålder/År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

År 65-79 5758 5776 5718 5637 5555 5481 5438 5409 5445 5487 5532 

År 80+ 2331 2375 2466 2573 2660 2771 2867 2935 2986 3043 3086 

Summa 8089 8151 8184 8210 8215 8252 8305 8344 8431 8530 8618 

  
Ökningen av antalet äldre behöver inte i sig innebära att behovet av insatser från äldreomsorgen kommer att öka i samma takt som 
befolkningsutvecklingen. Utvecklingen pekar även på att gruppen är friskare och mer självständig högre upp i åldrarna. Trenden de 
senaste åren inom Sverige är en procentuell minskning av vårdinsatser inom särskilt boende och en ökning inom ordinärt boende. Det 
troliga scenariot med fler äldre med demenssjukdomar innebär ett ökat behov av demensplaster inom särskilt boende. Ökningen kan ske 
antingen genom att omvandla existerande särskilda boende platser till demensplatser eller utöka det totala antalet platser i särskilt 
boende. Den mest effektiva lösningen är att skapa gynnsamma boendemiljöer för äldre i form av tillgänglighet samt närhet till service och 
gemenskap. Inom kommunsverige pågår utredningar och arbeten med framtidens boende för äldre. Kommunen behöver i närtid planera 
för bra boenden för äldre, till exempel trygghetsboende. 
  
Den stora utmaningen med förändrad demografi ligger i att kunna möta framtiden med den kunskap och kompetens som krävs för att 
kunna svara upp emot den nya generationen äldres specifika behov med samma eller gärna mindre resurser per brukare än dagens 
omsorg. För att möta detta krävs nya arbetsmetoder, boendelösningar, förhållningssätt samt en teknikmogen organisation. 
  
Personalförsörjning 

De demografiska utmaningarna kommer även påverka personalförsörjningen. SCB förutspår att det kommer finnas stora utmaningar att 
rekrytera personal till äldreomsorgen framförallt med rätt kompetens fram till 2035. Antal sökande till vård och omsorgsprogrammen eller 
KomVux förväntas inte vara i nivå med det framtida behovet. Utmaningen är stor och där prognosen visar att kommunerna inte själva 
kommer kunna lösa problematiken med personalförsörjningen. Bland annat SKR pekar på vikten av att hitta långsiktiga och hållbara 
lösningar med flera aktörer. 
 
För att hantera utmaningen med personalförsörjningen finns olika scenarier och flera lösningar:  
  

• På olika sätt öka attraktiviteten för vårdyrket och därmed öka antalet som söker vårdutbildningar 
• Anställa vårdbiträden utan utbildning 
• Att outbildade personer med drivkraft för vårdyrket kan ges utbildning inom området. 
• Öka andelen som arbetar heltid  
• Behåll och öka incitamentet för medarbetare som kan arbeta efter att ha fyllt 65   
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• Vara en attraktiv arbetsgivare      
• Digitala lösningar för lämpliga arbetsmoment 
• Se över boendealternativen 

 
 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Covid-19 
Under pandemin har förvaltningen visat ett mycket gott samarbete både inom förvaltningen, mellan förvaltningar och över 
huvudmannaskapsgränser. Covid-19 har även visat att när verksamheten måste fokusera sina resurser görs 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.  
  
Sjuktal 
Ett gott strategiskt arbete kring sjuktalen har inletts i delar av förvaltningen. Med stöd av HR och Controllers har strategier och 
prioriteringar tagits fram av enhetschefer. Statistiken visar en positiv trend av minskning av sjukfrånvaro i sin helhet över året. Minskning 
som till stora delar kan hänvisas till ett strategisk tillika operativt helhetsarbete kring sjuktalen som har gett god effekt både på kort och 
långtidsjukfrånvaro. Uppföljning sker både i individuellt och i helgrupp. Det har skett en minskning av delade turer i schemaläggningen 
både inom stöd i ordinärt och särskilt boende. I några grupper helt borttagna. Arbetet med att avveckla delade turer fortgår. 
 
Heltid som norm 
Ett övergripande arbete i kommunen har genomförts för att öka antalet heltidsanställda. Omsorgsförvaltningen har genom strategiskt och 
operativt arbete haft fokus på heltids som norm och avslutar 2021 med att ha uppnått den förväntade nivån med marginal. Nämndmålet 
på 60% har passerats och året avslutas med en nivå på 62%.  
 
Budget 
Ett aktivt budgetarbete påbörjat 2018 har inneburit att budgetanpassningar och effektiviseringar har hanterats inom befintlig ram 2019-
2020. under 2020 lämnades ett överskott om +4,5 mnkr och även under 2021 lämnar nämnden ett större överskott om +17,5 mnkr. Det 
påbörjade arbetet med genomlysning av stöd i ordinärt boende visar på faktorer som har förbättringspotential. Stöd i ordinärt boende har 
under 2021 gjort framsteg i omställning till en effektiv och hållbar verksamhet. Övriga verksamheter har utfall som visar på överskott.  
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Omvärldsanalys, ekonomi och kvalité  
För att främja analyser mellan kommuner har RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) skapat ett jämförelseverktyg som heter 
Kolada. Genom detta verktyg kan flertalet nyckeltal analyseras mot andra kommuner baserat på inrapporterade redovisning från 
bokslutet. Ett övergripande nyckeltal är nettokostnadsavvikelsen. Positiva värden avseende nettokostnadsavvikelserna indikerar högre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat. Karlshamn har 2020 näst bästa talet för nettoavvikelse efter Ronneby kommun bland Blekinges 
kommuner och hamnar i mitten för kommuner i Sverige med avvikelsen +3,2%. För alla kommuner hamnar det ovägda medelresultatet 
på +1,9%. 
  

2020 Karlshamn Karlskrona Ronneby Olofström Sölvesborg 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 
(%) 

3,20% 7,80% 2,30% 6,40% 8,90% 

  
Karlshamns nettokostnadsavvikelse 2020 med 3,2% är en förbättring från 5,1% föregående år och 11% året innan. De effektiviseringar 
som har genomförts har därmed givit en positiv effekt på nettokostnadsavvikelsen 2020. Effekterna av covid-19 innebär dock att analyser 
mellan kommuner försvåras eftersom hantering och påverkan från covid-19 har varit varierande. Karlshamn förbättrar sitt kvalitetsindex 
för 2020 från 58 till 70 vilket ligger i övre gula intervallet. Skalan går från 0 till 100. Kvalitetsindex baseras bland annat på brukarnas 
brukarundersökning, personal med adekvat utbildning och kö till särskilt boende. Några brukarundersökningar har inte genomförts under 
2021 för särskilt boende och ordinärt boende. I senaste mätningen 2020 hade särskilt boende 80 och ordinärt boende 89 på en skala 
mellan 0-100. Medelresultatet i Sverige var 91 inom ordinärt boende och 81 inom särskilt boende.    
 

Karlshamn 2017 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 3,5 11,0 5,1 3,2 

  
Äldreomsorg 2019 2020 

Kvalitetsindex äldreomsorg 58 70 
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4. Personaluppföljning 
Info: Sjukfrånvaro i procent kommer att tas ut från QlikView 

Personaluppföljning Utfall 
helår 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 11.30% 9,86% 11.51% 13.02% 10,83% 

--29 år 10,94% 9,67% 11.44% 14.13% 11,76% 

30 - 49 år 11.52% 10,69% 11,64% 12.58% 10,66% 

50 -- år 11.25% 8.23% 11.40% 12,98% 10.57% 

  
Korttidssjukfrånvaro % 
(dag 1 – 14) 

 
4,73% 

  5,83%  4.57%  

5.12% 
 

3,88% 
 

Långtidssjukfrånvaro %    
(dag 15 – 90) 6,57% 4,57% 6,94% 8,05% 6,49% 

 
Heltid av månadsanställda % 62% 75% 60% 55% 54% 

Tillsvidareanställda av 
månadsanställda % 

93% 85% 94%  92% 96% 

Arbetad tid (timmar) 1 163 849 192 190  971 659  1 131 554  1 155 917 

Varav timtid % 7.17%     7,64% 4,76% 

Årsarbetare (snitt 1700 tim) 685 113 572 666 680 

             
 

Analys 
Kompetensförsörjning/personalomsättning  
Allt fler blir äldre och förvaltningen har svårigheter att rekrytera flera av våra vårdnära yrkeskategorier, så som sjuksköterskor, 
undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och så även enhetschefer. En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är av hög 
prioritet för att säkerställa en hållbar äldreomsorg, både i kvalitet och också kontinuitet.   
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Under 2020 togs det fram en strategi för att stärka kompetensförsörjningsarbetet. Ett arbete som har genererat olika insatser inom 
förvaltningen. Arbetet har bedrivits under 2021 och kommer fortsätta följas upp under 2022. Strategin innehåller bland annat ett fördjupat 
samarbete med Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Centralt i Karlshamns Kommun har det tillsatts en projektledare på 50%, 
som under första halvåret 2021 fokuserade på breddad kompetensförsörjning. Projektet är avslutat i projektform men samordnas via HR i 
nära arbete med övriga aktörer. Förvaltningen kommer fortsätta sitt gemensamma arbete varav Äldrelyftet är ett av de större projekten. 
Äldrelyftet har till syfte att främja kompetenshöjande utbildning för främst undersköterskor, så även specialistundersköterskor. 
  
Ett pilotprojekt påbörjades under hösten 2021 där personal, utan adekvat vårdutbildning och vilka står långt ifrån arbetsmarknaden, 
genomgår ett 2-årigt utbildningsprogram. Deltagarna arbetar 40%-60% på sin vårdenhet och 40%-60% studerar de vård och omsorg, inom 
ramen för yrkeskategorin vårdbiträde. Procentsatsen varierar utifrån vilket språkstöd som krävs för utbildningen. 
  
Fortsatt utbildning inom ramen för sin anställning är av betydelse för att: som arbetsgivare säkerställa egen personalförsörjning, öka 
kompetensnivå på befintlig personal, öka kvalitén i verksamheten och vara i linje med synen på en attraktiv arbetsgivare. Genom att vara 
en attraktiv arbetsgivare kan verksamheten attrahera, utveckla och behålla personal. Vidare är ett gott samarbete med befintlig vård- och 
omsorgsutbildning, inom så väl gymnasium, KomVux och högskola/universitet av största vikt.  
  
Utöver medveten kompetensförsörjning har förvaltningen inom ordinärt boende och särskilt boende satsat på ledar- och 
organisationsutveckling för att stärka ledarskap och medarbetarskap, bland annat med syfte att öka engagemang hos våra chefer och 
medarbetare, sänka sjuktal, samt skapa förutsättningar och medvetenhet för verksamheterna att minska på personalomsättningen.  
Extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag, då omsorgsförvaltningen visat på hög omsättning bland enhetschefer. 
Häri visas vikten i att säkerställa god och attraktiv kompetensutveckling av ledare för att behålla och utveckla våra ledare. Att behålla 
kompetent personal är centralt, för att skapa kontinuitet och kvalitet samt för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 
personalomsättning.   
  
Timanställda  
Verksamheterna har sedan tidigare aktivt arbetat med att minska på timanställda och öka andelen tillsvidareanställda. Under år 2020 
visade verksamheterna dock på ett utökat antal timanställda, vilket dels kunde bero på ökad sjukfrånvaro till följd av covid –19 samt på mer 
vårdkrävande insatser. Statistiken under 2021 visar på ett sjunkande antal timanställda, men är fortfarande hög inom främst ordinärt 
boende. Minskat antalet timanställda är av betydelse för att visa på tryggare anställningar, ökad kvalitet och ökad brukarnöjdhet. En viss 
grad av timanställda behövs i verksamheterna, för att ge förutsättningar till en flexibel organisation, så som att bemanna vid tillfälliga 
arbetstoppar, sjukfrånvaro och annan oplanerad frånvaro. 
  
Under hösten 2021 skedde förändringar i det centrala kollektivavtalet HÖK, vilket innebär att konverteringsregeln för tillsvidareanställning 
sker redan vid 1 1/2 års anställning, mätt under en femårsperiod. Förvaltningen har ett antal timanställda, visstidsanställda och vikarier, där 
några kommer att konvertera till tillsvidareanställda från 1 oktober 2021. Under hösten 2021 konverterade cirka 4-5 personer till 
tillsvidaretjänst inom förvaltningen, i enlighet med avtalsändringen. Fler konverteringar är att vänta i början på 2022. Förvaltningen har i sin 
helhet mött upp denna konvertering med gott resultat. 
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Heltid som norm  
Nämndens mål att minst 60% ska ha heltidsanställningar har under 2021 uppnåtts. Årets avslutas med en nivå på 62%. 
Ett arbete som genomförts med öka antalet heltidsanställda är projektet “Heltid som norm” där Omsorgsförvaltningen ingått i ett 
kommunövergripande projekt under 2019 - 2021, med syfte att lägga grund för en heltidsorganisation. Projektet har arbetat med 
organisering och bemanning, med mål att uppnå en jämnare arbetsbelastning och effektivare bemanning, samt arbetat med att ta fram en 
bemanningshandbok. Projektet “Heltid som norm” har under våren 2021 avslutats, för att vidare hanteras ute på varje förvaltning. 
Socialförvaltningen kommer att arbeta vidare med “Heltid som norm”, bland annat genom medveten kompetensförsörjning och 
schemaläggning. Under hösten 2021 påbörjades ett projektarbete som kommer att ha ett fokuserat arbete inom Socialförvaltningen, bland 
annat genom att se över organiseringen av bemanning och schemaläggning. HR bistår och driver arbetet tillsammans med en tillsatt 
arbetsgrupp från förvaltningen. Arbetet ska pågå under hela 2022.  
 
En förändring i det centrala kollektivavtalet genomförs 1 april 2022 och berör arbetstidsmåttet för ständigt nattarbete vilket ändras från 
36.20 till 34.20. Uppgiften ute i organisationen och för enhetscheferna är att se över sin bemanning för att uppnå bästa effekt av 
förändringen.  
  
I november var 62% av Omsorgsförvaltningens medarbetare heltidsanställda, en ökning med 6,79%-enheter jämfört med 55% år 2020 och 
jämfört med år 2018 en ökning med 9%-enheter. Ett medvetet och strategiskt arbete har skett ute i verksamheterna och med fokus att alla 
nyanställningar ska ske med heltidsanställningar i den mån det kan möta verksamhetens behov. Statistiken visar att 75% av männen och 
60% av kvinnorna har en heltidsanställning i förvaltningen. En förändring där männen visar på högre grad av heltidsanställningar. 
Förvaltningen ser i övrigt en positiv ökning av antal män i organisationen, vilket kan visa på att nyanställd personal i högre grad går i en 
heltidsanställning samt att vi också anställer fler män. Merparten av de medarbetare som arbetar deltid innehar anställningar som 
överstiger 80% och flertalet innehar anställningar på mellan 80 - 90%. Trenden visar en ökning av heltidsanställda över tid och en ökad 
sysselsättningsgrad för anställda som arbetar deltid.   
   
Arbetsskador   
Under 2021 år har antalet anmälningar om arbetsskador och tillbud ökat markant inom Omsorgsförvaltningen. Totala antalet anmälningar 
har uppräknats till 197 anmälningar för 2021 (2020, 120 anmälningar), varvid merparten är olycksfall men även en högre andel tillbud. 
Anledning till ökning av arbetsskador och tillbud är kopplat främst till nära vård av brukare. Karaktären på olycksfall är till större delen i 
anknytning till omvårdnad av brukare och där förflyttning, tryck-, kläm- och annan mjukdelsskada är mest representativt. Ökning av 
arbetssjukdom kan utläsas och kan dels bero på den anmälningsplikt om exponering av smitta (tillbud) och smitta (arbetssjukdom) som ska 
hanteras i förhållande till covid-19. Utbildning och kompetenshöjande insatser kan vara av vikt för att säkerställa arbetsmiljö och minska 
andelen skador.   
  
Sjuktal  
Karlshamns Kommuns sjukfrånvarostatistik ligger generellt högt i förhållande till andra kommuner med samma demografi och storlek.   
Under 2018 och 2019 gjordes ett omtag inom Karlshamns Kommun för att minska antalet sjukskrivna, både i förhållande till lång- och 
korttidssjukfrånvaro. Det inledande arbetet gav effekt med minskning av sjuktal till följd men för att under 2020 åter öka till antal.  
Sjuktalen ökade mellan åren 2019 och 2020 med 2,2%-enheter från 10,83% (2019) till 13% (2020). Ökningen av sjukfrånvaron kan i stora 
dela härledas till covid-19, både utifrån egen sjukdom tillika personalens följsamhet till restriktioner, vilket innebär en ökad försiktighet i 
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förhållande till symptom. Sjuktalen under 2021 visar återigen på en minskning till 11,30%, som ger en indikation på att förvaltningens 
strategiska arbete med sjuktalen har givit effekt både i sin helhet, både på lång- och korttidssjukfrånvaron.  
  
Specifikt ligger omsorgsförvaltningen högre än andra förvaltningar inom Karlshamns Kommun, främst i de yngre åldrarna. Enhetscheferna 
inom Stöd i särskilt boende påbörjade under hösten 2020, tillsammans med HR och Controller, ett fokuserat arbete kring sjuktalen. Syftet 
med ansatsen är att skapa medvetenhet kring problematiken med höga sjuktal, öka förståelse kring rehabiliteringsprocessen samt skapa 
känsla av hanterbarhet kring arbetet med sjuktal. Enhetscheferna har fått arbeta med analys av sin egen verksamhet samt sätta strategier 
och prioriteringar i sitt arbete. Parallellt har stöd i ordinärt boende haft ett pilotprojekt i samarbete med företagshälsovården, med syfte att 
se vikten av proaktivt arbete och tidiga insatser vid sjukfrånvaro. Insatsen har sin grund i vetskapen om att tidiga insatser skapar trygghet 
och sjukdomsförloppet blir oftast förkortat. Insatsen ger också stöd till chefen att sätta in rätt insatser vid rätt tillfälle för berörd medarbetare.   
 

 
 
 
Arbetet med riktade och förebyggande insatser mot sjuktalen fortsatte under hela 2021 både i nära arbete med medarbetare men också 
med stöd av HR. Under 2022 kommer arbetet att följas upp i förvaltningen samt att det kommer att ske ett utökat arbete för 
verksamheterna inom tidigare Arbete och Välfärd. 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total sjukfrånvarotid/tillgänglig arbetstid

344



92 
 

5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Info: Kopiera in driftuppföljning från excelmallar, se exempel nedan 
 

Omsorgsnämnd Budget Utfall Avvikelse Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020 

           

Intäkter 71 014 82 251 11 237 11 375 25 710 22 300 4 050         83 839 

           

Personalkostnader -377 013 -378 426 -1 413 -13 910 -17 210 -16 700 -11 500     -368 995 

Övriga kostnader -141 684 -133 995 7 689 -2 265 -1 500 -600 950     -162 720 

Kapitalkostnader -3 187 -3 187 0 0 0 0 0          -2 907 

Bruttokostnader -521 884 -515 608 6 276 -16 175 -18 710 -17 300 -10 550     -534 622 

           

Nettokostnader -450 870 -433 357 17 513 -4 800 7 000 5 000 -6 500     -450 783 

 
6. 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. 

Till rapporten bifogas i separata bilagor följande: 

1. Bilaga resultat per verksamhet 
2. Bilaga anpassningar, effekter av ny nämnd 
3. Patientberättelse 
4. Teknikberättelse 
5. Kvalitetsberättelse 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
För år 2021 avslutar omsorgsförvaltningen med ett överskott om +17,5 mnkr. Det positiva resultatet beror på flera faktorer varpå de större 
avser statsbidrag, PO-justering, låga bostadsanpassnings kostnader, effekter av covid-19, tidigare anpassningar samt kreditering av lager. 
Oktobers prognos var –4,8 mnkr men då ingick inte tilläggsanslag på +16 mnkr för statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg om av 
äldre personer. Efter tilläggsanslaget +11,2 mnkr vilket innebär en prognosavvikelse om +6,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på minskade 
kostnader för bostadsanpassning ca +2 mnkr, överskott från kreditering lager 2,9 mnkr, överskott på grund av statsbidrag och ett starkt 
resultat från flera verksamheter. Majoriteten av tilläggsanslaget är inte fördelat från centrala ansvaret utöver covid-19 kostnader och 
införande av IBIC.  
 
Centralt 
Omsorgsförvaltningens centrala delar redovisar för perioden en positiv avvikelse om +14,4 mnkr på grund av att majoriteten av 
tilläggsanslaget för statsbidraget god vård och omsorg om äldre ligger centralt samt majoriteten av årets mottagna statsbidrag. Utöver 
statsbidragen går det centrala ansvaret med överskott på grund av den kreditering av skyddsmaterialkostnader som genomfördes efter 
lagerinventering om 2,9 mnkr. Sammantaget avviker utfallet mot budget med +3,6 mnkr intäkter, +3,9 personalkostnader och +6,8 på övriga 
kostnader. 
 
Digitaliserings- och Utvecklingsenheten 
Enheten redovisar för perioden ett överskott om +0,3 mnkr och helårsavvikelsen prognostiserades till +0,3 mnkr. Enheten följer sin budget 
väl men inköpen har inte varit i nivå med utfallet varpå enheten har ett mindre överskott mot budget.  
  
Personalkostnaden inom digitaliserings- och utvecklingsenheten är något högre än budgeterat på grund av att lönekostnaden för ny 
verksamhetsutvecklare har belastat enheten från årets början, men är budgeterad från och med mars månad vilket resulterat i en 
budgetavvikelse om –0,3 mnkr. 
  
Övriga kostnader har en positiv avvikelse mot budget om +0,7 mnkr. Flera inköp har genomförts i slutet av året på grund av förseningar. 
Förseningar har berott på covid-19 då det funnits komponentbrister globalt vilket inneburit ovanligt långa leveranstider på beställd IT-
utrustning och välfärds-teknik.  
 
Stöd i ordinärt boende 
Stöd i ordinärt boende redovisar en negativ avvikelse om –5,2 mnkr för helåret men har lyckats förbättra tidigare satta helårsprognos, -8,5 
mnkr efter oktober. Intäkter +2,8 mnkr, personalkostnader –6,5 mnkr och övriga kostnader –1,5 mnkr varav 1 mnkr är kostnader för Covid-
19. Verksamheten har kompenserats, med 3,8 mnkr, för utbildning inom IBIC och införande av ett nytt verksamhetssystem samt kostnader 
orsakade av Covid-19. Personalkostnaden har successivt gått ner under året och flera enheter har haft budget i balans och överskott flera 
månader i rad medan andra enheter trots förbättrat resultat fortfarande påvisar negativ avvikelse. Kostnaden per Hemtjänsttimme under 
2021 inkluderar personalkostnader för Coronateamet i början av året då de delvis arbetade i sina hemtjänstgrupper. 
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Höga sjuktal och en för hög bemanning i förhållande till antal beviljade timmar är de särskilt stora delarna i redovisat underskott. Årets 
sjuklönekostnader inom Hemtjänsten uppgår till 4 mnkr, jämfört med 4,2 mnkr 2020 och 3,8 mnkr 2019. Därtill kommer en ökad vårdtyngd 
med många dubbelbemanningar och en kraftig prisökning för skyddsmaterial. Verksamhetschefen har tillsammans med enhetschefer haft 
fokus på att ta fram strategier som gör verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Tydliga förväntningar på enhetschefer har uttalats 
och verktyg för att underlätta arbetet har tagits fram, omvärldsbevakning har gjorts och täta uppföljningar är prioriterat. 
  
Insatsplanering, bemanning och uppföljning är kärnpunkter i hemtjänstens effektiviseringsarbete. Utan en bra planering är det oerhört svårt 
att få en kostnadseffektiv verksamhet. När planeringen är optimal, kommer även känslan hos medarbetarna av att räcka till och hinna med 
att öka. Denna känsla, tillsammans med standardiserade processer och tydliga rutiner, kommer skapa mer trivsel på jobbet och därmed 
också en lägre sjukfrånvaro. Samtliga enheter arbetar med överkapacitet i syfte om att skapa trygghet, god kontinuitet och hög kvalitet. 
Överkapacitet är svårt att hantera kostnadseffektivt och det är en utmaning för hela verksamheten. Under våren blev det en del övertid för 
personalen pga. Den höga frånvaron. Med sommaren 2020 i minne så överanställde verksamheten vikarier inför sommaren 2021 vilket gav 
verksamheten en rejäl utmaning i hantering av överkapacitet då det visade sig inte finnas lika stort behov av det antal vikarie som anställts. 
Överkapacitet av sommarvikarier möjliggjorde uttag av extra semesterdagar för övriga medarbetare vilket var välbehövligt. 
 
Jotibmodellen började användas under våren och är ett stöd som ger enhetscheferna bättre förutsättningar att arbeta mer strategiskt utifrån 
prognos gällande bemanning samt att följa upp verksamheten på veckobasis. Jotib är fortfarande i en lärandeprocess men upplevs av såväl 
planerare, enhetschefer som verksamhetschef vara ett bra verktyg som på ett pedagogiskt sätt synliggör enheternas bemanning i 
förhållande till verksamhetens behov och måleffektivitet. Viktigt är att under 2021 och delar av 2022 ska användandet av Jotibmodellen vara 
både utbildning och verktyg.  
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Verksamhetens planerare har tidigare inte involverats i ekonomiarbetet på det sätt som görs i dag. De är tillsammans med sin enhetschef 
delaktig i delar av Jotibmodellen samt medverkar vid vissa ekonomiuppföljningar som verksamhetschef och controller har med 
enhetscheferna. Planering och uppföljning av insatser (planerad och utförd tid) är i stora delar helt avgörande för hemtjänstens ekonomi, 
kvalitet och hälsa (arbetsmiljö), detta måste planerarna ha kunskap och förståelse för. I samband med att verksamhetssystemet, LifeCare 
planering, implementerades i början av året påbörjades ett omfattande arbete för att uppnå en god planering med balans mellan effektivitet, 
hälsa och kvalitet. Planerarna arbetar i dag mer lika än tidigare vilket är en viktig del i att skapa god struktur för ordning och reda samt för 
att skapa hållbarhet i ekonomin. Arbetet ska alltså inte bygga på individer i verksamheten utan utifrån organisation och struktur. 
  
Systemförvaltare har i samarbete med verksamhetschef arbetat med planerare och enhetschefer för att nå förändring. Delar av 
förändringen handlar om kunskap och andra delar handlar om nya arbetssätt som kräver en kulturförändring. Förändringsarbetet började 
från grunden med att alla beställningar följdes upp från beslut till genomförandeplan, till planering och utförd tid. Detta för att säkerställa att 
de insatser som planeras ut följer hela vägen från beslut till insats samt för att göra en kartläggning om verksamheten gör mer än vad 
uppdraget kräver. En del felaktigheter påträffades där ej beviljade insatser planerades och utfördes. Vad mer som gjorts är att besöksnamn 
har sorterats och minskat i antal, hela verksamheten använder nu samma besöksnamn. Även insatsnamn har ordnats och följer i dag de 
insatser som kommer via beställning från biståndshandläggare och med det skapas igenkänning och ordning. Planerarna har fått en 
omfattande utbildning och handledning av LifeCare planering både i grupp och på individnivå över hela året. Systemförvaltare har träffat 
planerare en gång i veckan under våren och därefter ungefär varannan – var tredje vecka samt varit ute på enheterna flera gånger för 
handledning och uppföljning.  
 
I arbetet försöker verksamhetschef och systemförvaltare att få reflektion och analys att bli en självklar del i det dagliga arbetet.  Trots 
mycket stöd upplever verksamhetschef att planerarna har svårt att använda LifeCare planering så som de ska, utan fortsätter i relativt hög 
grad med manuell planering. Det är uppenbart en svår förflyttning, den troliga orsaken är att förflyttningen är stor och kräver förnyad 
kompetens samt att det är svårt att tänka nytt och att bryta gamla vanor. Under sex månader har planerare fått utökad tid med 50 % per 
enhet för att ge goda förutsättningar till omställning. Trots detta upplever de sig inte haft tid att sätta sig in i LifeCare planering fullt ut.  
Fortsatt täta uppföljningar, uttalade tydliga förväntningar och än mer kompetens är det som krävs för ytterligare förflyttning mot målet.  
  
Uppföljning av planerad och utförd tid är en annan del i arbetet som behöver ses som en naturlig del av insatsplaneringen. 
Verksamhetschefen har uttalat tydliga förväntningar om att rutin för uppföljning ska vara satta och användas som en del i det dagliga 
planeringsarbetet vid årsskiftet 2021–2022. Samtliga enheter följer utförd tid i större utsträckning i dag än tidigare men det är en bit kvar 
innan allt sitter som en fullständig självklarhet.  
  
I arbetet mot friskare arbetsplats har en paus införts varje förmiddag vilket har medfört en extra kostnad initialt. Väntad effekt av pausen är 
att skapa goda förutsättningar för återhämtning under arbetspasset och på sikt en friskare arbetsplats. Det har varit svårt att följa upp om 
pausen haft väntad effekt då det är fortsatt hög frånvaro kopplat till pandemin.  
  
Vårdtyngden upplevs ha ökat under perioden och med det fler dubbelbemanningar. Flera enheter har haft mellan 10–14 
dubbelbemanningar under perioden, detta har medfört utmaningar i planeringen av både insatser och bemanning. 
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Nattpatrullen hade under en period om några månader ökat behov och fick tillfälligt utöka med en bil och en personal.  
 
Stöd i särskilt boende 
Föregående års avvikelse mot budget var 4,4 mnkr vilket till stor del förklaras med avvecklingen av Båtsmansgården samt olika ersättningar 
för covid-19. Stöd i särskilt boende har ett överskott 2021 om +2,3 mnkr varav +1,2 beror på tilläggsanslag avseende covid-19.  
Verksamhetsområdet har erhållit +2 mnkr för att erhålla korrekta arbetsgivaravgifter. Oktobers prognos visade på en budget i balans och 
differensen mot prognos är exklusive tilläggsanslag +1,1 mnkr vilket är 0,5% av nettoramen för verksamhetsområdet. Kostnaderna kopplat 
till covid-19 har minskat kraftigt under sommaren men ökat under vintern. Effekter av Covid-19 innebär en omställning som fått flera effekter 
som ökade personalkostnader och ökade kostnader för skyddsmaterial. Verksamhetens enheter har drabbats olika av effekterna av covid-
19 men kompenserats för de kostnader som varit covid-19 relaterade. Sammantaget innebär statsbidrag och covid-19 att det under året 
funnits fler osäkerhetsfaktorer än normalt.  
  
För året har budgeten förstärkts på Gustavsborgs äldreboende för en avdelning där brukarna har behov som kräver större resurser. Inom 
verksamhetsområdet har det under året uppstått vakans på enhetschefsnivå, det medför extra belastning för resterande chefer på det 
särskilda boendet som tar sig an ett område till. Vakansen innebär även ett överskott mot budget. Ett brukarärende som tagit stora resurser 
i anspråk hanterades inom verksamhetsområdet från och med maj månad. Brukaren bodde i egen lägenhet med ett stabilt team av 
medarbetare runt sig under hela dygnet. Östralycke har under hösten haft ett brukarärende som belastat enheterna och speciellt natt som 
har fått sätta in extra resurser under lång tid. Enhetscheferna har under året arbetat med Jotibmodellen. Modellen hjälper enhetscheferna 
med översyn av timmar till färfogande och analyserar hur dessa används.  
 
För perioden har det inkommit intäkter som är större än budgeterat, vilket beror på kompensation för sjuklöner, statsbidrag främst kopplade 
till covid-19 kostnader, och ersättning för arbetsmarknadsåtgärder. Årets avvikelse är därmed +3,4 mnkr för intäkterna. Intäkter för kost och 
hyra ligger i nivå med budget. 
  
I personalkostnader redovisas även personalkostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder som förvaltningen erhåller ersättning för varpå ett 
underskott uppstår. Avvikelsen mot budget är -0,9 mnkr och merparten av avvikelsen beror på arbetsmarknadsanställningar och covid-19 
teamet. Personalkostnaderna hade varit ca 2 mnkr högre om kompensation för arbetsgivaravgifter inte tilldelats. Med förändringen har 
verksamhetsområdet tagit del av den positiva lagförändringen som minskar kostnaderna främst för yngre medarbetare. Minskade sjuktal 
medför att det i perioder finns disponibeltid som behöver hanteras i varierande omfattning samtidigt som inte all förlorad tid vid vård av barn 
och sjukdom ersätts. Östralycke natt redovisar höga personalkostnader under året som analyserats och åtgärder har vidtagits. En faktor 
som påverkar personalbudget både för avdelning dag och natt är kostnadsdrivande brukarärenden som tillexempel krävt vak. Sjuklönerna 
exklusive personalomkostnader är 4 mnkr att jämföra med 4,9 mnkr föregående år. Ett aktivt arbete för att minska sjuktalen påbörjades 
under våren 2021 mellan HR, ekonomi och enhetschefer vilket givit effekt. 
  
För övriga kostnader avviker arbetskläder och skyddsmaterial -1 mnkr och fastighetskostnader -0,8 mnkr negativt. Kostnaderna för 
skyddsmaterialen kan kompenseras av tilläggsanslag som kommer från statsbidrag och avvikelsen mot budget är därmed på helår -0,2 
mnkr avseende övriga kostnader. Att avvikelsen inte är högre beror på att flertalet andra övriga kostnader har ett positivt utfall mot budget. 
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Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 
Under året har det funnits en prognososäkerhet avseende covid-19, effekter av statsbidrag och bostadsanpassningar.  
Utfallet är +5,8 mnkr att jämföra med senaste prognos om +2,8 mnkr. Skillnaden mellan prognos och utfall beror på att ca +2 mnkr av 
bostadsanpassningskostnaderna redovisningsmässigt inte längre ses som en avsättning och därmed redovisas vid fakturering som sker 
2022 samt att verksamhetsområdet har erhållit tilläggsbudget om +0,6 mnkr för covid-19 kostnader. Bostadsanpassningarna kommer 
troligen vara högre under 2022 eftersom majoriteten av kostnaderna för ett större ärende kommer belasta 2022 års resultat. 
Verksamhetsområdet följer sin budget väl men avviker på några få områden positivt. Periodens positiva avvikelse beror främst 
engångsintäkter, statsbidrag som tilläggsanslag, på låga kostnader för personal samt bostadsanpassningar. Covid-19 relaterade kostnader 
står för ca -0,6 mnkr och verksamhetsområdet är kompenserade med tilläggsanslag för kostnaderna.  
  
Intäkterna avviker mot periodbudget med +1,4 mnkr vilket till större del beror på bonus för tekniska hjälpmedel om +0,3 mnkr från Region 
Blekinge och intäkter kopplat till covid-19 +0,3 mnkr, AST-tjänst 0,3 mnkr, praktikersättning om +0,2 mnkr samt intäkter för hantering av 
timanställda 0,1 mnkr. Resterande intäkter är i nivå med budgeterade.   
  
Överskott för kostnader kopplat till personalkostnader är +2,4 mnkr vilket beror till stor del på att det fortfarande finns vakanser och att det 
är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens inom områdena arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Det är troligt att trycket kommer 
öka under en period efter covid-19 på främst handläggare och korttidsboende varpå en förstärkning har genomförts på handläggare. 
Verksamhetsområdet ersätter i regel inte alla anställda vid sjukdom och ledigheter förutom korttidsboendets personal och sjuksköterskor 
kväll vilket ger ett överskott vid frånvaro men minskar kvaliteten. 
  
Överskottet för övriga kostnader är +2 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassningarna har minskat kraftigt de senaste åren. I år är 
kostnaderna fortsatt låga i förhållande till budget vilket resulterar i ett större överskott mot budget om 2,3 mnkr.  
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Investeringsbudget 
För 2021 har omsorgsförvaltningen ingen budget för investeringar. På KS finns reserverade medel för investeringar och 
Omsorgsförvaltningen har sökt medel för främst framtida kostnader relaterade till larm.    
 
 
 
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.  

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verksamhetsmått 

  

Nettokostnadsavvikelse (Källa: Kolada) 1,60% 3,50% 11,00% 5,10% 3,20%   

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde (Källa: Kolada) 

    38 60 57   
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

  87 80 80 80   

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

  90 92 93 89   

 Årsarbetare (1700 timmar)     739 680 666 685 

Budgeterade antal platser särskilt boende     356 366 344 330 
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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 
beslutsattestantbefogenhet
er (Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar) 

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒  ☐  ☐  Det förkommer fortfarande 
telefonsamtal till betalnummer och 
surfpass utan att löneavdrag görs. Flera 
är samma telefonnummer som vid 
tidigare granskningar vilket visar att 
informationen ej nått ut. Antalet stickprov 
64 stycken. 

Antalet tjänsteresor har varit relativt få 
under 2021 till följd av pandemin. I 
majoriteten av stickproven saknas 
uppgift om deltagare eller syfte. Antalet 
stickprov 9 stycken. 

I merparten av granskade fakturor 
avseende representation saknas både 
syfte och deltagare. Vid intern 
representation (numera kostnads-
fördelning) syns inte längre aktivitet och 
deltagare. Det bör därför ses över om 
den digitala kostnadsfördelningen kan 
kompletteras med nödvändiga uppgifter. 
Antalet stickprov 25 stycken. 

  

I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en 
brist utifrån Internkontrollperspektivet. 
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Det går därför inte att besvara frågan om 
attest skett av egna kostnader utan 
betydligt djupare granskning. 

  

 
 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för 
avslut av telefoner och 
datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒ 
 

  Finns fortfarande Abonnemang och 
telefoner som IT- och Teleservice får 
efterfråga efter avslutad tjänst. Är en 
försumbar mängd som inte stör 
verksamheten eller har någon 
kostnadspåverkan. 

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

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒ 
 

  De digitala körjournalerna har installerats 
under 2021. Stickprov gjordes under 
november månad och inga oegentligheter 
föreligger. Dock har det hänt små 
oegentligheter under året som har rättats 
till genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Ej genomförd 2021. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Granskning av 
vårdhygienisk 
standard utifrån 
egenkontrollmall 

Säkerställa att vårdhygien 
fungerar enligt rutin  

MAS Samtliga 
enheter 

Egenko
ntrollmal
l 

Särskil

t 
boend

e vår 

Hemtj
änst 
höst 

 
☒  ☐ 

 
☐  Samlad bedömning är att goda 

förutsättningar finns för att följa gällande 
lagstiftning.  
  

 Läkemedels-
hantering 

Genomgång av 
rapporterade avvikelser 
med händelse- och 
orsaksanalys 

MAS  10 
avvikelser 

Stickpro
v 

Under 
året 

 
☐  ☒  ☐  Något bättre än föregående år men 

betydligt bättre än i jämförelse med 2019. 
Det finns samband mellan det minskade 
antalet avvikande händelser och följsamhet 
till rutiner och lagstiftning i 
delegeringsprocessens olika delar som 
förbättrats 2020. Att den lägre nivån 
bibehålls tyder på att genomförda 
förändringar är välgrundade och 
inarbetade i verksamheten.  
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Hur 
genomförandeplan
en speglar 
utredningen 

Kopplingen mellan varje 
enskild insats, satta mål 
och HSL instruktion i 
genomförandeplanen. 

kvalitets
utveckla
re 

100 
ärenden 
slumpvis 
urval 
inom 
hemtjäns
t 

Ärende
granskn
ing 

Höst 
 

☐  ☒ 
  

☐  Slutsatsen av kontrollen som helhet är att 
genomförandeplanerna inte speglar 
utredningarna, men en viss utveckling har 
skett mot de enligt SOSFS 2014:5 ska 
utformas. 
 

Följsamhet och 
uppgradering av 
genomförandeplan
er 

Säkerställa efterlevnaden 
av genomförandeplanen i 

det dagliga arbetet samt 
den äldres delaktighet i 

planen 
 

Kvalitets
utveckla
re 

10 

ärenden 

Slumpvis 
urval 

Intervju 
med 

brukare 
och 

kontakt

person. 

Separat
a 
intervju
er 

Vår 
  

☒  

 
Följsamheten från beställning till 
genomförandeplan är god, men 
granskningen visar på brister i själva 
genomförandeplanen och efterlevnaden av 
de samma. De äldres delaktighet är låg i 
åtta fall av tio. 
 

Följsamhet till 
delegerings-
processen 

Uppföljning av arbete som 
gjorts under 2020 

MAS  Minst 100 Enkät Höst 
 

☐  ☒  ☐  Verksamheten arbetar efter de krav som 
finns i SOSFS 1997:14, flera av de 
åtgärder som satts in förra året har 
applicerats. Det kvarstår brister i 
uppföljning av delegeringsbeslut, vilket 
bedöms vara nödvändigt för en fullgod och 
patientsäker hälso- och sjukvård. 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355



103 
 

Bilaga Anpassningar  
 

Uppföljning av 
anpassningar 2021 

Anpassningar 
Ytterligare 

förändringar som 
uppkommit  

Totalt 
Förslag handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar i 
utfall 

Budget- 

KF beslut    krav om anpassning       avvikelse 

Omsorgsnämnden 6718   6718 6718 6718 6718 0 

Totalt 6718   6718 6718 6718 6718 0 

 

   
 
 
 

Omsorgsnämnden 

 Så länge statsbidragen finns kommer utökningar och obalanser hanteras med hjälp av dessa och därmed lämnas rutan i 
ovan tabell tom avseende ytterligare förändringar som uppkommit 2021. Karlshamn har en större andel över 80 och fler som 
är över 80 än tidigare år vilket kommer påverka framöver eftersom behoven av äldreomsorg förväntas öka. Planering finns för 
att se över olika delar för att möte behoven och höja kvalitén.  
  
Anpassningarna har hanterats genom avveckling av Båtsmansgårdens särskilda boende. Den exakta anpassningen i utfall 
ligger runt 6,7 mnkr eftersom särskilt boendes budget 2021 visar ett överskott.  
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Bilaga Covid 19  

  

Uppföljning av intäkter 
och kostnader 
kopplade till covid-19  

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation för 

merkostnader 

Lägre intäkter 
i utfall för 
covid-19 

Ökade 
kostnader i utfall 

för covid-19 

Årets 
nettokostnader 

för covid-19 

 
Årets aktivitetsförda 
kostnader för covid-

19 

Nämnd         

Omsorgsnämnden    748    750      4749  0     4749  

Totalt  748  750       4749 0    4747  

 
Analys:                

  
 Omsorgsnämnden  

Nämnden har kompenserats för kostnader kopplat till högre sjukfrånvaro i januari – 
december i två omgångar med 540 tkr och 208 tkr. Nämnden har erhållit 750 tkr i covid-19 
kompensation för dec 2020. Statsbidrag ersätter kostnaderna för covid-19 varpå 
nettokostnaden är noll  
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RESULTATRAPPORT UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2021 
Period: 2021-01-01 – 2021-12-31 
Nämnd: Utbildningsnämnden 
Nämndsordförande: Jan Åke Berg 
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

 
Nämndens verksamhetsområden 

• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Grundsärskola 
• Fritidshem 
• Gymnasieskola 
• Gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter under två års tid, men bedömningen är ändå att hanteringen 
generellt har gått relativt bra trots stora utmaningar. Vilka långsiktiga effekter, verksamhetsmässiga och ekonomiska, som 
pandemin får för kommunen som helhet är dock svårt att helt förutspå.  
 
Inför budgetår 2021 var den bedömda avvikelsen minus ca 7 mnkr för att få en budget i balans, men successivt under året har 
nämnden kunnat lämna en allt mer positiv prognos då effekterna av genomförda insatser samt andra förutsättningar varit 
nästan genomgående gynnsamma. De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger 
positiva effekter för nämndens ekonomiska utfall. Dock är bedömningen nu att utrymmet för ytterligare effektiviseringar är 
begränsat och att vissa resurser behöver återföras i verksamheten, vilket är gjort i nämndens budget för 2022.  
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Prognosen efter oktober visade på ett positivt resultat om 2,5 mnkr. Resultatet i årsbokslutet är ytterligare bättre med ett 
positivt resultat om 9,8 mnkr. Den främsta orsaken till det förbättrade resultatet är kopplad till pandemin och sjukfrånvaron. 
Under senare delen av höstterminen har sjukfrånvaron och frånvaro på grund av vård av barn varit betydande, samtidigt har 
möjligheterna att ta in vikarie varit begränsad. Konsekvensen har varit att på många enheter har man inte använt avsatta 
medel för vikarieanskaffning, vilket man under ett ”normalår” skulle ha gjort. Det goda resultatet är också hänförlig till beslutet 
om kompensation till nämnden med anledning av åldersdifferentierat PO, vilket påverkar resultatet positivt med 2,4 mnkr. 
Utöver detta är utfallet gällande IKE/bidrag till fristående verksamheter ytterligare något mer gynnsamt med ett överskott på 
nästan 6 mnkr. 
 
Det har funnits en genomarbetad och kommunicerad plan för behov och användning av beviljade investeringsmedel som 
arbetats efter. Dessa medel används till IT-utrustning, arbetsmiljöinsatser samt vissa nödvändiga inköp av inventarier. Det 
kvarstår medel om ca 0,9 mnkr som är hänförligt till att vissa inköp har varit billigare än beräknat samt att vissa inköp 
påverkats av leveransproblematik kopplat till pågående pandemi. 
 
Utbildningsförvaltningen genomför med stöd av Skolverket utvecklingsprojektet Riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga barn och elevers utbildning, som sträcker sig fram t o m VT 2023. Projektet omfattar samtliga verksamheter och 
professioner inom förvaltningen, då en nulägesanalys har visat att förvaltningen har gemensamma utmaningar. Ett stöd på 6,8 
miljoner kronor möjliggör en rad insatser för att öka kompetensen kring flerspråkiga barn och elevers lärande och skapa 
samsyn och likvärdighet såväl inom som mellan verksamhetsområden.  
 
Vad gäller nämndens mål kan konstateras att behörigheten till gymnasiet har ökat över tid och så även detta år. 
Vårdnadshavares nöjdhet med de kommunala förskolorna är fortsatt högt, då fler än 9 av 10 vårdnadshavare svarar att de är 
antingen nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Kursbetygen på gymnasiet ligger på en jämn hög nivå med liten 
variation de senaste åren. Vägga gymnasieskola har en relativt hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller 
högre. Resultatanalys i vuxenutbildningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med nämndens mål och verksamhetens 
åtaganden 2021. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 
Utbildningsnämnden arbetar med samtliga fem inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige. Ett nämndsmål är knutet till 
inriktningsmål 1 och 2 och ett nämndsmål är knutet till inriktningsmål 3 och 4 enligt nedanstående tabell. 
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1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Prioriterade aktiviteter utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021 är (fet stil med kommentarer under): 
 
Barn- och elevhälsa för ökad kvalitet och likvärdighet 
Arbetet i Barnhälsan och Barnhälsoteamen i förskolan har varit en viktig faktor för att höja kvaliteten och ökat likvärdigheten 
samt skapat bättre förutsättningar till att få till ett salutogent förhållningssätt och ett mera främjande och förebyggande arbete. 
Resultatet av analysen är att detta arbete leder till tryggare barn, ger bättre förutsättningar för god hälsa och välbefinnande 
samt att lyckas i sin utbildning. 
 
En enhetsövergripande insats i grundskolan har varit att utveckla elevhälsornas arbete utifrån elevernas måluppfyllelse och 
skolnärvaro. Detta har lett till ett dokument med professionsbeskrivningar för elevhälsans olika roller. Detta utvecklingsområde 
kommer att fortsätta och är en viktig del i arbetet med likvärdigheten mellan skolenheterna. 
 
Fortsatt uppföljning av trygghet, trivsel och studiero 
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en kvalitetsenkät till vårdnadshavare till barn i förskola (2 och 5 år). 98% av de 
svarande (Stämmer helt och hållet + Stämmer ganska bra) uppger att deras barn är trygga i förskolan. 92% uppger att deras 
barn trivs med sina kamrater och 96% svarar att personalen i förskolan bemöter barnen på ett positivt sätt. 
Kommunens elever upplever generellt både god trygghet och trivsel på grund- och gymnasieskolorna. Vi ser en viss variation 
på upplevelsen gällande studiero, men variationen finns både inom skolorna och mellan skolorna. 
 
Under året har Skolinspektionen genomfört Skolenkäten i Karlshamns kommuns skolverksamheter, med frågor om bland 
annat trygghet, trivsel och studiero. Enkäter vänder sig till elever (grundskolan åk 5 och 9 samt gymnasieskolan år 2), 
personal och vårdnadshavare i olika verksamheter och ger ett ger ett gediget underlag till analys med nationell 
jämförelsestatistik på enhets- och huvudmannanivå. Skolorna har arbetat med materialet, tillsammans med andra underlag 
som egna enkäter och kartläggningar, statistik från elevhälsosamtal och kommunens undersökning av ungas levnadsvanor, i 
syfte att identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. 
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Användande av digitala verktyg/läromedel för anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och ökad 
måluppfyllelse 
Digitaliseringsprocessen i förskolan fortskrider, personalens kompetens har ökat, digitala verktyg används i högre utsträckning 
och med en annan medvetenhet än tidigare. Den positiva effekten av distansundervisning på högstadiet och i 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen är att den digitala kompetensen generellt har ökat markant bland lärare och elever. 
Digitaliseringen har blivit ett viktigt medel för att elever med hög frånvaro (oftast pga pandemin) ska kunna följa 
undervisningen. Digitaliseringen har också bidragit till utveckling av metoder för att ge elever extra anpassningar och särskilt 
stöd.  
 
Förebyggande arbete kring problematisk skolfrånvaro 
Våren 2021 startade Tillbaka till skolan, ett tvåårigt utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra samordning och samverkan 
mellan interna kommunala verksamheter och delar av Region Blekinge kring elever med problematisk skolfrånvaro. En 
projektledare har anställts för att arbeta strategiskt för att fler barn och ungdomar ska komma tillbaka till skolan samt 
förebygga att barn och ungdomar hamnar i utanförskap och problematisk skolfrånvaro. Projektledaren arbetar med stöd av 
utbildningsförvaltningen för att kartlägga arbetet, för att därefter erbjuda utvecklande åtgärder. Diskussion pågår kring att 
förlänga projektet för att fortsätta arbetet med genomförande av utvecklande åtgärder. 
 
Sedan 2015 har Karlshamns kommun i den årliga undersökningen av ungas levnadsvanor följt upp stress och psykiskt 
mående hos elever på högstadiet och i gymnasieskolan, i synnerhet i relation till stress över skolarbetet. Andelen som uppger 
att de mår dåligt är relativt konstant över tid vilket indikerar att det är viktigt att avsätta resurser för att arbeta med denna 
problematik. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
upplever god hälsa och är delaktiga 
på lika villkor samt upplever trygghet, 
trivsel och studiero 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola 

Minst bibehållen 
nivå 

2021: 92% 
2020: 93% 
 
Skillnaden bedöms 
vara inom 
felmarginalen för 
mätningen. En 
försiktig slutsats är 
att 2021 års värde 
är ungefär samma 
som fjolårets. 

Helt 

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

Minskning mot 
föregående år 

2021: 13% 
2020: 16% 

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

Minskning mot 
föregående år 

2021: 19% 
2020: 18% 
 
Skillnaden bedöms 
vara inom 
felmarginalen för 
mätningen. En 
försiktig slutsats är 
att 2021 års värde 
är ungefär samma 
som fjolårets. 

Delvis 
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Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Prioriterade aktiviteter enligt utbildningsnämndens beslutade verksamhetsplan för 2021 (fet stil med kommentarer under): 
 
Kompetensutveckling och kollegialt lärande kring språkutvecklande arbetssätt/flerspråkiga elevers lärande 
Inom ramen för Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elevers utbildning genomförs två pilotprojekt i syfte 
att öka stödet till flerspråkiga barn och elever - språkstöd i förskolan och studiehandledning i vuxenutbildningen. En insats 
kring språkstöd under omsorgstiden planeras och en kartläggning har genomförts i form av enkät till personal i fritidshem. 
Projekten ska ge varaktig effekt genom metodutveckling och kunskapsspridning i det kollegiala lärandet. 
 
Under hösten har förvaltningen upphandlat en utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och 
transspråkande för pedagogisk personal i alla verksamheter. Utbildningen genomförs våren 2022 (processledare och andra 
nyckelpersoner) och läsåret 2022/23 (all berörd personal). 
 
Fortsatt uppföljning av presterade resultat 
Resultatanalys har under året genomförts i alla verksamheter, framför allt i grundskolan - förstalärargruppen, 
ämneslärargrupper och i rektorsgruppen. Arbetet med nämndens prioriterade utvecklingsområde resultatanalys har 
intensifierats och omfattar samtliga årskurser. 
 
Resultatanalys i förskola visar på en hög andel nöjda barn och vårdnadshavare, bra samspel mellan vuxna och barn samt bra 
kontakt mellan förskola och hem. 

 

Stämmer helt
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Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte
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Kvalitetsenkät till vårdnadshavare till barn i förskola (2 och 5 år) våren 2021, procentuell svarsfördelning. 

Grundskolan i Karlshamns kommun har en positiv resultatutveckling. Andelen med minst E i samtliga av ämnena engelska, 
matematik och svenska/svenska som andraspråk, vilket krävs för gymnasiebehörighet, har ökat kontinuerligt i årskurs 6-9. 

 
Vårterminsbetyg i årskurs 6 och slutbetyg i årskurs 9, kommunala skolor, Karlshamn. Andel av eleverna med godkända betyg i samtliga av ämnena 
engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. 
 
Kursbetygen i gymnasieskolan läsåret 2020/21 i Karlshamns kommun ligger på en jämn hög nivå med liten variation över tid. 
Vägga gymnasieskola har en nationellt sett hög genomströmning och betygsresultat i nivå med riket eller högre. Det är svårt 
att se någon direkt effekt av Covid-19 och de restriktioner som präglat läsåret. Andelen godkända gymnasiearbeten läsåret 
2020/21 är 97%. 
 
  2019 2020 2021 
Andel A-E 94,0% 94,6% 93,0% 
Genomsnittlig betygspoäng 13,9 13,7 13,4 

Betyg i gymnasiala kurser, Vägga gymnasieskola, alla program. Andel godkända betyg och genomsnittlig betygspoäng (viktat medel). 
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Betyg i gymnasiala kurser, alla program. Procentuell fördelning. 
 
 
Vuxenutbildningen uppvisar stabila resultat trots de utmaningar Covid-19-pandemin inneburit, med en hög andel godkända 
kursbetyg och en bibehållen eller ökande andel satta betyg per kursdeltagare. 
 
Kurs 2019 2020 2021 
SFI 99% 99% 99% 
Grundläggande 93% 93% 93% 
Gymnasiala, teoretiska 89% 90% 89% 
Gymnasiala, yrke 92% 94% 93% 

Kursbetyg i vuxenutbildningen 2019-2021 (dec-nov), andel godkända betyg (A-E). 
 
Implementering av nya kurs- och ämnesplaner med fokus på progression och allsidig bedömning 
Implementeringsarbetet har inte genomförts enligt plan, då implementeringen på nationell nivå flyttats fram till vårterminen 
2022 på grund av covid-19. 
 
Arbete med likvärdigt förhållningssätt gällande språkutveckling/flerspråkighet. 
Arbetet med Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elevers utbildning fortgår enligt plan. Under året 
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genomfördes Att motverka rasism, en webbaserad kompetensutvecklingsinsats om förskolans och skolans demokratiuppdrag 
som omfattar alla personalkategorier inom förvaltningen. Insatsen har genomförts i tre steg: 
 

1. lokala teamet (förvaltningschef, verksamhetschefer, samordnare), processledare och skolledare (genomfört),  
2. processtödjare (genomfört) och  
3. medarbetare (pågår). Den planerade insatsen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och transspråkande 

ger förutsättningar för ett likvärdigt förhållningssätt till barn och elever inom hela organisationen med utgångspunkt i 
deras rätt till utbildning. 

 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Alla barn och elever i 
utbildningsnämndens verksamheter 
lär sig och utvecklas så långt som 
möjligt med hög måluppfyllelse och 
goda presterade resultat. 

Andel behöriga elever till något nationellt 
program i gymnasieskolan 

Ökning 2021: 82,3%* 
2020: 76,3% 
 
* Efter lovskolan 
hade totalt 84,5% 
av eleverna uppnått 
behörighet. 

Helt 

 Meritvärde åk 9 Ökning 2021: 220,7 
2020: 211,4 

Helt 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år 
inklusive IM, kommunala skolor, andel (%) 

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

2021: 
Karlshamn: 68,6% 
Riket: 68,8% 
 
2020: 
Karlshamn: 67,3% 
Riket: 66,2% 

Delvis 

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

Högre än 2020 års 
värde 

2021: 4,2/5 
2020: 4,1/5 

Helt 
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Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 

Prioriterade aktiviteter enligt utbildningsnämndens beslutade verksamhetsplan för 2021 (fet stil med kommentarer under): 

Insatser gällande aktiv rehabilitering 
Tillsammans med kommunens HR-avdelning arbetar alla cheferna i förvaltningen med snabba insatser gällande sjukskrivna 
med målet om en snabb återgång i arbete. Insatserna anpassas för varje individ och situation. 
 
Insatser gällande att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och fortsätta ge förutsättningar för 
utvecklingsmöjligheter inom yrket 
Karlshamns kommun har ansökt om och beviljats statsbidrag för deltagande i kompetensutvecklingsinsatsen 
Specialpedagogik för lärande i förskolan och några enheter i grundskolan. 
 
En gymnasielärare på Vägga gymnasieskola har inom ramen för sin tjänstgöring genomgått forskarutbildning och tagit en 
licentiatexamen inom utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Gymnasiet och vuxenutbildningen har dessutom ett antal 
yrkeslärare som genomgår utbildning för att få lärarlegitimation. I grundskola/gymnasiet har ett antal lärare inom ramen för sin 
anställning gått en specialpedagog-/speciallärarutbildning. 
 
Arbetet med nytt avtal HÖK 21 med framtagande av en strategisk plan för kompetensförsörjning, med målet att denna plan 
ska vara färdig (enligt avtal) 2022-03-31. 
 
 
Rekrytering med fokus på mångfald så att personalgruppen speglar elevgruppens sammansättning (flerspråkighet 
mm) 
Inom vuxenutbildningen har det tillsatts en ny tjänst som studiehandledare som finansieras genom Riktade insatser för 
flerspråkiga och nyanlända barn och elevers utbildning. Kunskapsspridning och metodutveckling sker genom det kollegiala 
lärandet. I förskolan rekryteras språkstödjare både internt och externt i ett projekt som sker i samverkan med grundskolans 
modersmålslärare/studiehandledare. 
 
En positiv företeelse är att mångfald vid rekrytering har fått genomslag på kort tid och att detta perspektiv finns med i alla 
rekryteringsprocesser. 
 
Fortsatt arbete med effektiviseringar med fokus på bibehållen kvalitet 
Förvaltningen har ansökt och beviljat statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan. 
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I gymnasieskolan har vi lyckats hantera stora volymökningar utan att utöka personalstyrkan och förbättrat balansen mellan 
kostnader för interkommunal ersättning/ersättning till fristående skolor och intäkter från andra kommuner. 
 
Fortsatt arbete med lokalutredningar 
Arbete pågår i samverkan med fastighetskontoret, utifrån genomförda lokalutredningar. 

Resursfördelningssystem utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov – implementering i förskola och 
utveckling i grundskola/grundsärskola. 
Ovan insats följer plan. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
All personal i utbildningsnämndens 
verksamheter har god hälsa, upplever 
en positiv arbetsmiljö och presterar på 
toppen av sin förmåga. 

Sjukfrånvaro, % Minskning mot 
föregående år 

2021: 6,2% 
2020: 6,4% 

Helt 

 Andel heltidsanställda av totalt antal 
tillsvidareanställda 

Ökning mot 
föregående år 

2021: 82% 
2020: 83% 

Delvis 

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

Minskning mot 
föregående år 

2021: 54% 
2020: 44% 

Helt 
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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. Vilka långsiktiga effekter, verksamhetsmässiga och 
ekonomiska, som pandemin får för organisationen som helhet är dock svårt att helt förutspå. 
 
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 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. 
 
I många av våra lokaler är det trångt och behoven av upprustning/renovering är betydande. Lokalförsörjningsfrågan måste 
adresseras och hanteras relativt skyndsamt. 
 
Organisationen har varit/är relativt lyckosamma i ansökningar om statliga medel för att finansiera exempelvis fortbildning för 
medarbetare, där de kommunalt avsatt medlen i praktiken är bortprioriterade. Karlshamns kommun har exempelvis 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. Samtidigt är det en risk med att nämnden har 
en betydande del av sin verksamhet finansierad med statliga medel då dessa intäkter är osäkra och kan förändras mellan 
åren. 
 
Kostnaderna för interkommunal ersättning/bidrag till fristående huvudmän har kontinuerligt ökat över tid (vilket är kopplat till 
både volymökningar och årliga lönerevisioner) och att hantera denna externa kostnad, samtidigt som nämnden ska hantera 
effektiviseringar i den egna organisationen har varit en utmaning. Dock är posten nu i balans och ger ett visst överskott då 
organisationen hanterar en större andel inom ramen för sin egen organisation. 
 
Minskade statliga anslag för nyanlända. Gruppen nyanlända ställer fortsatt stora krav på samtliga verksamheter inom 
utbildningsförvaltningen. Det handlar t ex om organisation, modersmålsundervisning, studiehandledning, inkludering i klasser 
och elevhälsoarbete. Resursdimensionering efter gruppers behov och komplexa sammansättning är nödvändig, jämte 
kompetensutveckling. 
 
Under året har elevantalet i grundsärskolan ökat mer än väntat pga. inflyttning av elever med rätt till grundsärskola. Vingens 
lokaler för träningsskolan på Stenbackanavet är dimensionerade till 14 elever och där går idag 21 elever. Inom 
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gymnasiesärskolan finns inte motsvarande volymökning, men utmaningen här är istället att andelen elever med mycket stora 
behov av stöd har ökat. 
 
Även inom den vanliga grund- och gymnasieskolan ökar andelen elever i behov av särskilt stöd/elever med extraordinära 
behov (exempelvis ökar antal barn med diabetes och svårartad diabetes). Detta märks också i antalet ansökningar om 
tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd från fristående skolor/huvudmän. 
Stora volymökningar i framför allt den kommunala gymnasieskolan, men också i grundskolan, ställer fortsatt alltmer krav på 
lokalhanteringen/-lösningar.  
 
Den senaste tiden har det varit stora svårigheter i att rekrytera chefer. Få lärare och förskollärare är intresserade av 
rektorstjänster och det är inte helt enkelt att erbjuda attraktiva chefstjänster (lön, antal medarbetare mm). Vi ser en allt större 
omsättning av chefer. Det är också vissa svårigheter att rekrytera kuratorer. Dock har personalomsättningen gällande 
lärarpersonal minskat något. 
 
I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter samt pålägg för pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Från 1 januari 2021 
infördes en tillfällig lag som löper till och med 31 mars 2023 och som avser nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga som 
vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen har tillkommit för att motverka negativa effekter av covid-19 samt för att 
arbetsgivare skall behålla personal som är nyanställd. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna innebär att PO-pålägg om 40,15% 
minskar till 25,5% enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendation. Procentsatsen gäller upp till en lön på 25 
000 kronor. Under juni, juli och augusti 2021 sker ytterligare en nedsättning till 10,21% för att öka möjligheterna för personer 
som är inom åldersspannet att anställas, behålla anställning eller erbjudas extra arbeta. Åldersspannet 15-18, 65-67 och över 
67 år har särregler sedan tidigare som innebär lägre PO-pålägg än 40,15%. Särreglerna säkerställer att det finns incitament 
att anställa och behålla personer inom dessa åldersspann. Utöver differentierat PO-pålägg för olika åldersspann finns även 
PO-påläggs skillnader på grund av inkomst. Nämnden har efter beslut fått del av denna förändring, vilket medför en positiv 
effekt på resultatet. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
Förskolan har, trots besparingar och pandemin, lyckats klara att ta emot barn inom lagstadgad tid, att bibehålla förhållandevis 
hög kvalitet och att ändå få personalen att uppleva sin arbetsmiljö som inte allt för krävande. Vårdnadshavare är fortsatt nöjda 
med verksamheten 
 
Arbetet i Barnhälsan och Barnhälsoteamen har varit en viktig faktor för att höja kvaliteten och ökat likvärdigheten samt skapat 
bättre förutsättningar till att få till ett salutogent förhållningssätt och ett mera främjande och förebyggande arbete. Resultatet 
av analysen är att detta arbete leder till tryggare barn, ger bättre förutsättningar för god hälsa och välbefinnande samt att 
lyckas i sin utbildning. 
 
Digitaliseringsprocessen fortskrider, personalens kompetens har ökat, digitala verktyg används i högre utsträckning och med 
en annan medvetenhet än tidigare.  
 
Trots stor påfrestning i verksamheterna i pandemins spår, så har elevernas måluppfyllelse och behörighet till 
gymnasieskolans nationella program ökat. De centrala insatserna i grundskolan med analysarbete och utveckling av 
skolornas elevhälsor har fortgått och intensifierats. De första indikationerna visar inte på en alltför stor utbildningsskuld, då 
resultaten i grundskola/gymnasieskola följer tidigare trender. 
 
Utbildningsförvaltningen genomför med stöd av Skolverket utvecklingsprojektet Riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga barn och elevers utbildning, som sträcker sig fram t o m VT 2023. Projektet omfattar samtliga verksamheter och 
professioner inom förvaltningen, då en nulägesanalys har visat att förvaltningen har gemensamma utmaningar. Ett stöd på 6,8 
miljoner kronor möjliggör en rad insatser för att öka kompetensen kring flerspråkiga barn och elevers lärande och skapa 
samsyn och likvärdighet såväl inom som mellan verksamhetsområden. Motorn i arbetet är ett starkt processteam med 
skolledare och pedagoger. Processledare och processtödjare med hög legitimitet och förankring i respektive verksamhet 
planerar och genomför insatserna med stöd av förvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden har nu en budget i balans. Stora effektiviseringar har genomförts och under samma tid har presterade 
resultat/måluppfyllelse fortsatt öka. Trots detta har vi ännu inte kunnat se några andra utmärkande negativa effekter i form av 
exempelvis stor personalomsättning eller utmärkande ökade sjuktal (som inte kan kopplas till pågående pandemi). 
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4. Personaluppföljning 
Personaluppföljning Utfall 

perioden 
Utfall 

perioden 
män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %           

Totalt 6,16 % 3,80 % 6,71 % 6,41 % 5,54 % 

--29 år 6,86 % 5,42 % 7,40 % 8,08 % 6,09 % 

30 - 49 år 5,61 % 3,57 % 6,11 % 5,96 % 5,38 % 

50 -- år 6,65 % 3,29 % 7,27 % 6,44 % 5,56 % 

          
Långtidssjukfrånvaro > 
60dgr/total sjukfrånvaro 34,01 % 35,65 % 33,79 % 33,37 % 49,20 % 

      
 

Analys 

Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har under de senaste åren haft en uppåtgående trend. Mellan 2019-2020 skedde 
en markant ökning som till stor del berodde på Corona pandemin. 2021 har sjuktalen sänkts något jämfört med föregående år, 
men ligger fortsatt på en relativt hög nivå, fortfarande till stor del beroende på den pandemi vi befinner oss i.   
 
I jämförelse med kommunen som helhet ligger sjuktalen för utbildningsförvaltningen under snittet både på totalen och för 
respektive åldersgrupp. 
 
Under den senaste femårsperioden kan man se en stadig trend på minskad långtidsfrånvaro, det är framför allt kvinnorna som 
står för högre frisknärvaro än tidigare. Vidare ser vi att kvinnorna står för en högre andel sjukfrånvaro än männen och framför 
allt blir detta tydligt i gruppen 50 år och äldre. Det gäller perioden 1 januari - 31 augusti, vilket nödvändigtvis ej behöver vara 
representativt för helåret. Det ger en indikation, men man bör vara försiktig med slutsatser. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 
 
6. 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. 

 
7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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8. Ekonomisk analys  
Kommentar och analys  
Ekonomisk uppföljning 
Inför budgetår 2021 var den bedömda avvikelsen minus ca 7 mnkr för att få en budget i balans, men successivt under året har 
nämnden kunnat lämna en allt mer positiv prognos då effekterna av genomförda insatser samt andra förutsättningar varit 
nästan genomgående gynnsamma. De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger 
positiva effekter för nämndens ekonomiska utfall. Dock är bedömningen nu att utrymmet för ytterligare effektiviseringar är 
begränsat och att vissa resurser behöver återföras i verksamheten, vilket är gjort i nämndens budget för 2022.  
 
Prognosen efter oktober visade på ett positivt resultat om 2,5 mnkr. Resultatet i årsbokslutet är ytterligare bättre med ett positivt 
resultat om 9,8 mnkr. Den främsta orsaken till det förbättrade resultatet är kopplad till pandemin och sjukfrånvaron. Under 
senare delen av höstterminen har sjukfrånvaron och frånvaro på grund av vård av barn varit betydande, samtidigt har 
möjligheterna att ta in vikarie varit begränsad. Konsekvensen har varit att på många enheter har man inte använt avsatta medel 
för vikarieanskaffning, vilket man under ett ”normalår” skulle ha gjort. Det goda resultatet är också hänförlig till beslutet om 
kompensation till nämnden av åldersdifferentierat PO vilket påverkar resultatet med 2,4 mnkr. Utöver detta är utfallet gällande 
IKE/bidrag till fristående verksamheter ytterligare något mer gynnsamt med ett överskott på nästan 6 mnkr och detta gäller 
även effekterna av effektiviseringar på fritidshem och i förskolan. 
 
Nämnden har, utöver genomförda effektiviseringar 2019 och första halvan av 2020, gjort ytterligare personalanpassningar i den 
kommunala budgeten från hösten 2020 och framåt med nästan 35 årsarbetare. 
 
I tidigare beslutade planer för budget i balans har förvaltningen gjort effektiviseringsinsatser under 2019 och inför/under hösten 
2020 motsvarande ca 45 mnkr, samtidigt som det funnits betydande volymökningar. Minskad bemanning är gjord i alla delar av 
organisationen och ansenliga nedskärningar har gjorts vad gäller resurser till läromedel och fortbildning.  
 
Åtgärder för anpassning till budget hösten 2021: 

• Ytterligare personalanpassning på gymnasieskola (bland annat ej återbesätta pensionsavgång) 
• Ytterligare personalanpassning på vuxenutbildningen (bland annat ej återbesätta pensionsavgång) 
• Ytterligare personalanpassning i fritidshem (med anledning av viss volymminskning) 
• Ytterligare personalanpassning i förskoleklass (med anledning av viss volymminskning) 
• Ytterligare begränsningar i inköp av läromedel på gymnasieskolan 
• Reglering i anställning av visstidsanställda medarbetare i förskolan under hösten (belastningen i verksamheten är 

mindre under hösten än under våren) 
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• Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att söka extern finansiering för personalkostnader samt för läromedel och 
fortbildningsinsatser.  

 
Bedömningen är nu att utrymmet för ytterligare effektiviseringar är begränsat. 
 
Det har funnits en genomarbetad och kommunicerad plan för behov och användning av beviljade investeringsmedel som 
arbetats efter. Dessa medel används till IT-utrustning, arbetsmiljöinsatser samt vissa nödvändiga inköp av inventarier. Det 
kvarstår medel om ca 0,9 mnkr som är hänförligt till att vissa inköp har varit billigare än beräknat samt att vissa inköp påverkats 
av leveransproblematik kopplat till pågående pandemi. 
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9. Uppföljning av internkontrollplan   
Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☒ ☐ Det förkommer fortfarande telefonsamtal 
till betalnummer och surfpass utan att 
löneavdrag görs. Flera är samma 
telefonnummer som vid tidigare 
granskningar vilket visar att informationen 
ej nått ut. Antalet stickprov 64 stycken. 
Antalet tjänsteresor har varit relativt få 
under 2021 till följd av pandemin. I 
majoriteten av stickproven saknas uppgift 
om deltagare eller syfte. Antalet stickprov 
9 stycken. 
I merparten av granskade fakturor 
avseende representation saknas både 
syfte och deltagare. Vid intern 
representation (numera kostnads-
fördelning) syns inte längre aktivitet och 
deltagare. Det bör därför ses över om 
den digitala kostnadsfördelningen kan 
kompletteras med nödvändiga uppgifter. 
Antalet stickprov 25 stycken. 
 
I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en 
brist utifrån Internkontrollperspektivet. 
Det går därför inte att besvara frågan om 
attest skett av egna kostnader utan 
betydligt djupare granskning. 
 
Utifrån noterade brister föreslås att det 
säkerställs att information om vilka regler 
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och krav som gäller för attest, 
mobilsamtal, representation, samt 
tjänsteresor når hela vägen ut i 
organisationen. 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 
 
☐ 
 
☐ 
 

 

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

Verksam
hetsomr 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 
 
☐ 
 
☐ 
 

De digitala körjournalerna har installerats 
under 2021. Stickprov gjordes under 
november månad och inga oegentligheter 
föreligger. Dock har det hänt små 
oegentligheter under året som har rättats 
till genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lingschef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ 
 
☐ 
 
☐ 
 

 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Barn- och elevhälsa Roller och ansvar i barn- och 

elevhälsans förebyggande 
och främjande arbete 

VC 
  

1 gång/ år Enkät/ 
intervju/ 
skattning 

2021 Utb. nämnd ☒ ☐ ☐  

Elevens rätt till 
utbildning 

Uppföljning av elevers 
frånvaro 

VC 2 gånger/ 
år 

Kart-
lägg-
ning/ 
enkät 

2021 Utb. nämnd ☐ ☐ ☒ • Fortsatt utvecklingsarbete kring 
problematisk skolfrånvaro 

• Effektiv närvaro-/ 
frånvarorapportering beaktas i 
arbetet med att upphandla nytt 
verksamhetssystem 

Resursfördelning i 
förskola 

Uppföljning av effekt – positiv 
eller negativ 

VC Vid 
kalenderå
rets slut 

Dialog i 
chefs-
grupp 
förskola 

2021 Utb. nämnd ☒ ☐ ☐  

Rätt till SFI Hemkommunens ansvar för 
att erbjuda SFI inom 
stipulerad tid 

VC 1 gång/ år Gransk- 
ning av 
underlag 

2021 Utb. nämnd ☒ ☐ ☐ 
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Bilaga Anpassningar 

 
 
Bilaga Covid 19 
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Bilaga Intern kontroll 
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplan och internbudget 2021 fastställt följande kontrollområden inom intern kontroll: 
 

• Barn- och elevhälsa: Roller och ansvar i barn- och elevhälsans förebyggande och främjande arbete 
• Elevens rätt till utbildning: Uppföljning av elevers frånvaro 
• Resursfördelning i förskola: Uppföljning av effekt – positiv eller negativ 
• Rätt till SFI – Hemkommunens ansvar för att erbjuda SFI inom stipulerad tid. 

 
Roller och ansvar i barn- och elevhälsans förebyggande och främjande arbete 
Sedan höstterminen 2020 bedrivs inom förvaltningen ett utvecklingsarbete kring roller och ansvar i elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Arbetet 
omfattar elevhälsans olika professioner, såväl centralt om lokalt på respektive enhet. En enkät till pedagoger har genomförts. Ett konsensusdokument för 
elevhälsans professioner har utarbetats. Arbetet sker enligt plan och nästa steg är att definiera pedagogers ansvar för elevers hälsa och att utvärdera 
konsensusdokumentets giltighet för de olika professionerna. 
Ingen avvikelse. 
 
Uppföljning av elevers frånvaro 
Karlshamns kommun bedriver ”Tillbaka till skolan”, ett pilotprojekt kring insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro. En projektledare har anställts för 
att kartlägga kommunens arbete och föreslå förbättringsåtgärder. I det pågående processen har det konstaterats att det finns brister i rutiner och system 
gällande registrering av närvaro/frånvaro. Den statistik som hämtas ur förvaltningens verksamhetssystem är inte tillförlitlig, vilket är ett hinder när det gäller att 
följa upp och analysera närvaro/frånvaro på individ-, grupp- och kommunnivå. Därför konstateras en större, allvarlig avvikelse. 
 
Åtgärder: 

• Fortsatt utvecklingsarbete kring problematisk skolfrånvaro 
• Effektiv närvaro-/ frånvarorapportering beaktas i arbetet med att upphandla nytt verksamhetssystem. 

 
Resursfördelning i förskola 
Förskolan har implementerat en ny modell för resursfördelning mellan kommunens enheter. Fördelningen sker utifrån följande parametrar: 

• Antal avdelningar 
• Antal barn 
• Barns åldersmässiga sammansättning 
• Vistelsetid 
• Andel barn med annat modersmål än svenska 
• Andel hushåll som ej betalar maxtaxa. 

Hänsyn tas till barns olika förutsättningar och behov i enlighet med Skollagens bestämmelser. 
Rektorsgrupper i förskolan utvärderar kontinuerligt effekterna av resursfördelningen. Hittills har det inte konstaterats några negativa avvikelser i resultat och 
kvalitet. 
Ingen avvikelse. 
 
Rätt till SFI 
Vuxenutbildningen har under året – trots pågående pandemi – kunnat erbjuda SFI inom stipulerad tid. 
Ingen avvikelse. 
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RESULTATRAPPORT KULTURNÄMND ÅR 2021 
Period: JAN-DEC 2021 
Nämnd: Kulturnämnden 
Nämndsordförande: Lena Sandgren 
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

• Bibliotek 
• Kultur 
• Musikskola 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Inför året minskades nämndens budgetram med 2 230 tkr. Nämnden har därefter beslutat om en anpassningsplan för att nå en budget i 
balans vilket verksamheten har arbetat med och genomfört. Resultatet för året slutar på en positiv avvikelse om 248 tkr.  
 
Beslutade besparingar har genomförts enligt plan. Den största utmaningen har varit de minskade personalresurserna. Delar av 
anpassningarna har kunnat genomföras utan större påverkan då verksamheten varit stängd eller i minskad omfattning pga pandemin. 
 
Som en effekt av pandemin togs i december 2020 beslut om stängda bibliotekslokaler. En omställning av verksamheten från öppna 
lokaler till service via telefon, mail och begränsade fysiska möten gjordes under perioden jan-aug 2021. Under hösten 2021 öppnades 
lokalerna upp och verksamheten bedrevs på smittsäkert sätt. Inställd arrangemangsverksamhet, kopplat till pandemin, har genererat 
minskade intäkter såväl som minskade kostnader.  
 
Kulturnämnden har beslutat om bibehållen bidragsnivån till kulturföreningar och studieförbunden trots pandemins påverkan på kulturlivet. 
Nationella insatser för att stötta föreningslivet har varit viktiga och gett resultat men utdelningen av dessa har inte kommunen kunnat 
påverka eller kunnat få del av. 
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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 
 
Blekingebiblioteken ger större bredd av medieutbudet, färre fjärrlån och låntagaren får sina medier snabbare. Samarbetet mellan de fyra 
biblioteken har förstärkts och utvecklats och ger en bredare kompetens. Karlshamns kommun förväntas ha en högre grad av inlån då 
Karlshamn står för 35 % av den sammanlagda folkmängden inom Blekingebiblioteken. 
 
Genom statliga och regionala projekt har verksamheterna blivit tillgängliga för fler bland annat genom instruktionsfilmer, biblioteks & 
kulturpodden, bibliotekscykeln och breddat utbud på musikskolan. Under perioden då bibliotekets lokaler var stängda pga pandemin har 
verksamheten utvecklats med hemkörning av böcker för personer i riskgrupp och utlämning av takeaway kassar.  
 
Pandemin är en bidragande faktor till den ökade digitala kompetensen för personalen och utvecklad digital verksamhet för medborgare. 
 
Trots att pandemin har bromsat musikskolans satsningar på nya målgrupper har musikskolan breddat utbudet genom nya kurser inom 
digital musikproduktion, musikskapande och improvisation.  
 
Genom att under en period ställa om till digital undervisning istället för att ställa in har musikskolan i större utsträckning bidragit till 
folkhälsan för barn och unga.  
 
I ett led att främja folkhälsan har bidragsnivån behållits till kulturföreningar och studieförbunden trots pandemins påverkan på kulturlivet. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att alla lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt och 
jämställt samhälle. 

Antal ut och inlån mellan 
Blekingebiblioteken. 

Inlån 35 % 
Utlån 30 % 

Inlån 38 % 
Utlån 30 % 
 

Helt 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att alla lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 

Andel anpassade medier av det totala 
fysiska beståndet. 

4 % 6,4% Helt 
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förutsättningar för ett mera jämlikt och 
jämställt samhälle.  
Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att ta ansvar för morgondagens 
digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle. 

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter främjar 
folkhälsan i kommunen och bidrar till 
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

   Välj status 

 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Som en följd av pandemin har Läsfrämjandeplanen uppdaterats; digitala bokprat har införts och samverkan med skolan har fördjupats. 
Genom att hålla digitala bokprat når vi skolor som geografiskt ligger långt från biblioteken och som annars har svårt att komma till sitt 
bibliotek. De digitala bokpraten är ett komplement till den ordinarie verksamheten men målsättningen är att klasserna kommer till 
biblioteken. 

Trots att bibliotekets lokaler var stängda på grund av pandemin har uthämtning av presentböcker till 3 åringar fortgått men i mindre 
omfattning än planerat. I samarbete med BHV har bokgåvor lämnats ut till 1,5 åringar. 

Genom projekt riktade mot barn har samarbete utvecklats tillsammans med skola, förskola och BHV, som kapprumsbibliotek och 
Bokstart. 

Målsättning har varit att genomföra kulturarrangemang för skola och förskola enligt Blekingemodellen så att alla elever i grundskolan och 
barn i förskolan skulle få ta del av kulturupplevelserna 2021. På grund av pandemin har flera stora arrangörer ställt in sina arrangemang 
eller genomfört dem digitalt. Arrangemang har genomförts live med publik i smittsäkrad miljö för små sällskap. Stor arbetsinsats har varit 
att riskbedöma och planera om verksamheten. Det har inte funnits förutsättningar att nå förväntade mål pga. inställda arrangemang och 
färre personer i publik i genomförda föreställningar. 

Under pandemi har musikskolan fortsatt att samverka med det lokala musiklivet för att tillsammans skapa förutsättningar för en livslång 
musikalisk och social utveckling.  

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter stödjer 
det livslånga lärandet 

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

100 % 1,5 åringar 100 % 
3 åringar 41 % 

Delvis 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 

Läsfrämjande mot elever under skoltid; - 
andel klasser som erbjudits och varit på 
minst ett bokprat under läsåret av det totala 

100 % 100 % har erbjudits 
bokprat 

Delvis 
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kommunens pedagogiska 
verksamheter 

antal klasser som prioriteras i 
Läsfrämjandeplanen 

57 % har varit på 
minst ett bokprat 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla skolans 
elever åk F-9 

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

50 % 
måluppfyllelse 

Delvis 

Kulturnämndens verksamheters 
läsfrämjande insatser och 
kulturaktiviteter stödjer inlärning i 
kommunens pedagogiska 
verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla barn i 
förskolan 3-5 år 

Minst tre 
kulturarrangemang 
för alla barn 
förskolan 3-5 år 

50 % 
måluppfyllelse 

Delvis 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Under perioden januari-juni var bibliotekets lokaler stängda, insatser gjordes för att bibehålla nödvändig service.  
 
Lokstallarna har haft begränsat öppethållande under året.  Musikskolans lokaler var stängda vårterminen 2021. Möllegårdens 
skolmuseum har varit stängt 2021. 
 
Bibliotek & Kultur har hängt ut bokkassar vid kommunens offentliga konst innehållande nya kulturstödda böcker samt information om den 
offentliga konsten i staden. Bokkassar har även placerats vid kommunens lekplatser. 
 
Berättarkraft 2021 genomfördes digitalt. Kulturnatten 2021 planerades att genomföras live med digitala inslag men fick ställas in på grund 
av pandemin. Lilla Kulturdagen genomfördes live på ett smittsäkert sätt. Under höstlovet erbjöds barn och unga flera program med bland 
annat konstnärer inom det regionala projektet Bästa Biennalen. 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Kulturnämndens verksamheter 
stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap inom kulturområdet  

   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen 

   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Utredning Lokalbibliotekens lokaler i Karlshamns kommun har tagits fram och presenterats på Kulturnämnden. Utredning påvisar ett 
fortsatt behov av ändamålsenliga lokaler i Mörrum.  
 
Utvecklingen har fortsatt av Stadsbibliotekets publika ytor. Ytorna på plan 2 för vuxenavdelningen har färdigställts.  
 
Musikskolans lokaler har fortsatt ett behov av ändamålsenliga lokaler, utredning pågår. 
 
Kulturnämnden har föreslagit och Kommunfullmäktige har beslutat att lokalhyran för Lokstallarnas lokaler räknas i entimmes pass och att 
8-timmarshyran stryks. 
 
Genom statliga medel har lovaktiviteter för barn från 7 år och uppåt genomförts i samarbete med Fritidsgårdarna under skollov. 

Under pandemin har musikskolans publika verksamhet begränsats. 

Föreningslivet visade ett stort intresse i planeringen av årets Kulturnatt som på grund av nytillkomna restriktioner fick ställas in.  

Även under perioden då bibliotekslokalerna hölls stängda erbjöd verksamheten litteratur, lässtimulans och god information. Dator och 
kopiator var tillgängliga för tidsbokning. Biblioteken var fullt bemannade för att svara på frågor och ge information via telefon och e-post. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämndens verksamheter 
erbjuder öppna, demokratiska arenor 
och mötesplatser 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter 
erbjuder tillgång till litteratur, 
lässtimulans och god information 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kulturnämndens verksamheter bidrar 
till att kommuninvånare och besökare 
tar del av rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och kulturupplevelser i 
samarbete med kulturföreningar 

Antal kulturföreningar som deltar under 
Kulturnatten 

50 % Fler än 50 % Helt 

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

Skriv nämndens indikator   Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
Verksamheten har fortsatt att utveckla förutsättningar för medarbetares delaktighet och inflytande, en god arbetsmiljö och ökad digital 
kompetens. 
 
Sjukfrånvaro går i nuläget inte att ta fram på nämndnivå. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation 

Sjukfrånvaro dagar/anställda Mindre än 5 
dagar/år 

 Välj status 

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 
Beslutade besparingar har genomförts enligt plan. Den största utmaningen har varit de minskade personalresurserna. Delar av 
anpassningarna har kunnat genomföras utan större påverkan då verksamheten varit stängd eller i minskad omfattning pga pandemin.  
 
Som en effekt av pandemin togs i december 2020 beslut om stängda bibliotekslokaler. En omställning av verksamheten från öppna 
lokaler till service via telefon, mail och begränsade fysiska möten gjordes under perioden jan-aug 2021. Under hösten 2021 öppnades 
lokalerna upp och verksamheten bedrevs på smittsäkert sätt. 
 
Under 2021 har beslut tagits om utökade ytor för bibliotek & kultur i Citygallerian. Med ändamålsenliga lokaler ges verksamheten 
möjlighet till bättre måluppfyllelse. 
 
Verksamheten har sökt och beviljats både regionala och statliga medel.  
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Upprätthållande av service trots stängda lokaler på biblioteken. Verksamheten har utökats med utkörning av böcker och takeaway kassar 
till personer i riskgrupper.  
 
Verksamheternas digitala transformation har utvecklats under året. 
 
Utvecklat den läsfrämjande verksamheten genom att vara mer aktiva på sociala medier med bibliotek & kulturpodd, informationsfilmer, 
boktips med mera.  
 
En särskild satsning har pågått under året att nå barn och föräldrar som är långt ifrån läsning.  
 
Blekingebiblioteken ger ett större och tillgängligare utbud av medier för låntagarna. Genom samarbete med Regionens befintliga 
transportsystem är medietransporterna mellan kommunen klimatsmarta. Karlshamns bibliotek har det administrativa ansvaret och är 
avtalstecknare. Under 2021 förbereddes för Blekingebiblioteken.se, en ny gemensam webbplattform som lanseras 2022. 
 
Musikskolan har utvecklat den digitala undervisningen samt breddat sitt kursutbud med möjlighet att rekrytera nya elever. 
 
Musikskolan har utvecklat samarbetet mellan Blekinges musik- och kulturskolor.  
 
Konstförrådet har iordningsställts. En genomgång av lös konst i konstförrådet har skett, ett urval av verken har renoverats och kommer 
visas på biblioteken under 2022. 
 
Utvecklingen av kultur- och föreningshuset Lokstallarna har tagit nya steg under 2021. Trots att en kultursamordnartjänst dragits in under 
året och pandemins restriktioner har samarbetet mellan husets olika aktörer utvecklats genom bland annat regelbundna möten och 
tydligare kontaktvägar mellan kommunen, Regionteatern och husets övriga hyresgäster. Arbetet att ta fram ett avtal mellan Karlshamns 
kommun och Regionteatern har påbörjats. Insatser för att göra lokalerna mer tillgängliga har genomförts. Det är främst i Stora som 
förändringar gjorts för att öka användbarheten, kulturvärdena och kvaliteten för artister, arrangörer och besökare. Lokalen har utrustats 
med ljud- och ljus av hög kvalitet, en fast hörslinga, en ny läktare har levererats och en Wifi- lina har installerats.  
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4. Personaluppföljning 
Redovisningen av sjukfrånvaro gäller Kommunstyrelseförvaltningen, någon redovisning på nämndnivå sker inte för 2021. 

Kulturnämndens verksamhet ingår Kommunstyrelseförvaltningen sedan 2021.  

Under 2020 ingick verksamheten i Kommunledningsförvaltningen.  

Personaluppföljning  Utfall helår  Utfall perioden 
män  

Utfall perioden 
kvinnor  

Utfall helår   

   2021  2021  2021  2020  

Sjukfrånvaro %  
Kommunstyrelseförvaltningen 7,19 %   6,02 %   7,79 %   ----   

Kommunledningsförvaltningen ---   ---- ----- 
2,9 %  

     

     

 
Analys  
Beslutade anpassningar inom Kulturnämndens verksamhetsområde har medfört indragning av två tjänster varav en där man 
gjort en enskild överenskommelse. 
Covid har gett en ökning av antal korta sjukfall samt att karantänsregler påverkat bemanningsplaneringen inom framför allt 
biblioteket.  
Distansarbete har varit ett sätt att kunna upprätthålla servicen. Vid distansarbete har arbetsgivaren erbjudit hemlån av teknisk 
utrustning.  
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

           

 

Kulturnämnd Budget Utfall Avvikelse Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall  

   2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020  

             

 Intäkter 3 289 4 921 1 632 1 400 1 400 0 0 4 188  

             

 Personalkostnader -18 375 -17 875 500 360 200 0 -94 -19 405  

 Övriga kostnader -10 599 -12 482 -1 883 -1 680 -1 600 0 0 -17 312  

 Kapitalkostnader -780 -780 0 0 0 0 0 -684  

 Bruttokostnader -29 754 -31 138 -1 384 -1 320 -1 400 0 -94 -37 401  

             

 Nettokostnader -26 465 -26 217 248 80 0 0 -94 -33 214  

           

 
6. 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. 

 
7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. 

Merkostnader eller minskade intäkter pga covid 19. 
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
Inför året minskades nämndens budgetram med 2 230 tkr. Nämnden har därefter beslutat om en anpassningsplan för att nå en budget i 
balans vilket verksamheten har arbetat med och genomfört. 
  
Resultatet för året slutar på en positiv avvikelse om 248 tkr. Avvikelsen kommer från flera delposter.  
  
Avvikelse avseende personalkostnader i form av sjukskrivningar, samt naturliga avgångar som skett tidigare än beslutad anpassningsplan, 
plus 30 tkr. Inställd arrangemangsverksamhet, kopplat till pandemin, genererar minskade intäkter såväl som minskade kostnader, plus 140 
tkr.  
Nämnden har avsatt medel till eget förfogande, plus 190 tkr.  
Ökad lokalyta i Citygallerian har medfört ökade kostnader vilka inte budgetkompenserades fullt ut, minus 100 tkr.  
För pågående regionalt projekt ”Blekingebiblioteken” administrerar och fördelar Karlshamn licenskostnader för samtliga kommuner där 
nettokostnaden för Karlshamn är 0 tkr, dock medför hanteringen större avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan. 
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12. 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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☒ ☐ Det förkommer fortfarande telefonsamtal 
till betalnummer och surfpass utan att 
löneavdrag görs. Flera är samma 
telefonnummer som vid tidigare 
granskningar vilket visar att informationen 
ej nått ut. Antalet stickprov 64 stycken. 
Antalet tjänsteresor har varit relativt få 
under 2021 till följd av pandemin. I 
majoriteten av stickproven saknas uppgift 
om deltagare eller syfte. Antalet stickprov 
9 stycken. 
I merparten av granskade fakturor 
avseende representation saknas både 
syfte och deltagare. Vid intern 
representation (numera kostnads-
fördelning) syns inte längre aktivitet och 
deltagare. Det bör därför ses över om 
den digitala kostnadsfördelningen kan 
kompletteras med nödvändiga uppgifter. 
Antalet stickprov 25 stycken. 
 
I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en 
brist utifrån Internkontrollperspektivet. 
Det går därför inte att besvara frågan om 
attest skett av egna kostnader utan 
betydligt djupare granskning. 
 
Utifrån noterade brister föreslås att det 
säkerställs att information om vilka regler 
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och krav som gäller för attest, 
mobilsamtal, representation, samt 
tjänsteresor når hela vägen ut i 
organisationen.  
 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒ 
 

  Finns fortfarande Abonnemang och 
telefoner som IT- och Teleservice får 
efterfråga efter avslutad tjänst. Är en 
försumbar mängd som inte stör 
verksamheten eller har någon 
kostnadspåverkan. 

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

Verksam
hetsomr 
Service 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☒ 
 

  De digitala körjournalerna har installerats 
under 2021. Stickprov gjordes under 
november månad och inga oegentligheter 
föreligger. Dock har det hänt små 
oegentligheter under året som har rättats 
till genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Upphand
lingschef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

  ☒ 
 

Ej genomförd 2021. 

           

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
Rutin för Hot och 
våld 

Uppdatering av rutin för Hot 
och våld 

Kultur- 
och 
fritidsche
f  

1 gång 
under året 

Uppfölj
ning av 
rutin för 
Hot och 
våld 

Hösten 
2021 

Kulturnämnd ☒ ☐ ☐ 
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Bilaga Anpassningar 
          

 

Uppföljning av anpassningar 
2021 

Anpassninga
r 

 KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingspla
n förvaltning 

Beslutad 
handlingspla

n nämnd 

Anpassninga
r i utfall 

Budget-  
avvikelse 

 

 Nämnd  

 Kulturnämnd 2 230 0 2 230 2 230 2 230 2 478 248  

          

 Analys:         

 Kulturnämnd Anpassningar är genomförda enligt plan  

          

 
Bilaga Covid 19 

          

 

Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensatio

n för 
merkostnader  

Lägre intäkter 
i utfall för 

covid-19 

Ökade 
kostnader i 

utfall för 
covid-19 

Årets 
nettokostnade

r för   
covid-19  

Årets 
aktivitets-

förda 
kostnader  

för covid-19 
 

 Nämnd       

 Kulturnämnd 28 0 0 -6 22  -6  

          

 Analys:         

 

Kulturnämnd Eventuella minskade intäkter balanseras med minskade kostnader för inställd programverksamhet 
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RESULTATRAPPORT TEKNIK-OCH FRITIDSNÄMNDEN 
ÅR 2021 
Period: Januari-December, 2021 
Nämnd: Teknik – och fritidsnämnden 
Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Strategisk förvaltning Ulrika Norden Johansson 
Verksamhetschef Fritidsgårdar och Fritid Maria Sköldqvist 

 
Nämndens verksamhetsområden 

• Strategisk förvaltning 
• Fritid 
• Fritidsgårdar 
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Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Nämndens arbete med att nå ett resultat i balans undantaget påverkan av pandemin är nära nog uppfyllt och resultatet ligger i nivå med 
tidigare prognos.  Nämndens uppdrag till förvaltningen att minska kostnaderna har gått i huvudsak enligt plan och ekonomin bedöms vara 
under kontroll. 
 
Något som påverkade utfallet sent under 2021 var snöfall och det påföljande ovanliga väderomslagen vilket krävde omfattande insatser 
och därmed kostnader. Vissa akuta insatser som inte kunnat förutses har gjorts för att säkerställa funktion av kommunens anläggningar 
vilket inte legat inom kostnadsramen. Utfallet har påverkats betydligt genom intäktsbortfall för framför allt uthyrning av lokaler som en följd 
av Pandemin. Positiva utfall finns inom fritidsgårdsverksamheten och ledningsfunktionerna. 
 
I bedömningen av måluppfyllelsen måste hänsyn tas till den omfattande påverkan som funnits på hela samhället under pandemin. 
Nämndens bedömning är ändå att måluppfyllelsen ligger på en rimlig nivå med hänsyn taget till detta och man har kunnat upprätthålla en 
fungerande verksamhet under året. Nationella insatser för att stötta föreningslivet har varit viktiga och gett goda resultat men utdelningen 
av dessa har inte kommunen kunnat påverka eller kunnat få del av. 
 
Nämnden har bedömt att kortsiktiga åtgärder för att kompensera underskottet på intäktssidan inte varit möjliga utan att detta kunnat leda 
till ökad social oro och på längre sikt ökade kostnader som vida överstiger underskottet. Det hade också lett till en tydligt försämrad 
måluppfyllelse. 
 
Sammanfattningsvis bedömer nämnden att man utifrån omständigheterna kunnat bidra till en ökad måluppfyllelse för kommunen inom 
flera av kommunfullmäktiges målområden. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Under året har arbetet med att vidareutveckla konceptet fritidsbibblan löpt på enligt plan. Det har satsats på marknadsföring och inköp av ny utrustning 
med hjälp av statliga bidrag, vilket gör det möjligt för fler medborgare att prova på olika sporter och naturupplevelser. Detta har inneburit mer än en 
fördubbling av antalet utlån under året.  
Även under 2021 så har det varit många som varit ute i våra natur-och friluftsområden det märks inte minst på behovet av extra underhåll och service. 
Det man kan se är att under tider med restriktioner så har det varit ett extra stort tryck på våra grönområden. Den mätning som var planerad att utföras 
under året har inte kunnat genomföras pga tekniska problem med utrustningen. 
Årets rörelsetimmar i projektet Hittaut är något lägre än 2020 men är ändå näst högst noterat resultat från det att vi började stötta projektet Hittaut.  
Dessutom ligger vi fortfarande i topposition i förhållande till kommunstorlek i Sverige.  
 
Lekplatsen Västervång har under året färdigställts och bjuder nu in till bl.a. en hinderbana som var ett av önskemålen när barnen fick vara med och 
bestämma. En lyckad och uppskattad satsning. Upprustningen av det väl besökta gångstråket längs med Mörrumsån är klart och har även det blivit en 
lyckad satsning. 
 
I digitaliseringsarbetet har det genomförts en effektiviseringsåtgärd genom att det från bokningsprogrammet FRI hämtas data direkt till hemsidan för 
visning av tider till allmänhetens åkning, vilket tidigare gjordes med handpåläggning. Planen på att digitalisera båtplatskön är fortsatt pausad fram till 
dess att kommunen beslutar sig för fortsatt förvaltning av båtplatser.     
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Fritidsbibblan 
Digital båtplatskö 
Digitala ansökningar och bokningsfunktioner 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Minska koldioxidutsläppen 
genom att en större andel resor 
sker med cykel- och gångtrafik 
inom Karlshamns kommun. 

Öka antal cyklister på: 
• Knutsberg 
• Prinsgatan 
• Erik Dahlbergsvägen – i höjd med Gustavsborgsvägen 
• Erik Dahlbergsvägen – i höjd med polisstationen 

Utgångsläge tas fram 
under 2021 

2021  
Knutsberg ÅDT 138  
Prinsgatan ÅDT 369 
Gustavsborg ÅDT 534 
Polisstationen ÅDT 381 

Helt 

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. 

Mätning genomförs 2021, 
därefter kontinuerlig 
ökning. 

Ingen mätning genomförd Välj status 

Antal utlån på fritidsbibblan > 133 st. 289 Helt 

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

Självservicetjänster > 2 e-tjänster 
implementerade under 
2021 

 Delvis 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Nämnden tecknade under året ett nytt samarbetsavtal med SISU och Blekinge IF för att stötta föreningar så att föreningarna i sin tur kan utvecklas och 
möta de behov som finns hos barn och ungdomar. Under pågående pandemi har antalet grundbidragsberättigade barn och ungdomar minskat 
drastiskt. Målet med att få fler barn och ungdomar till att bli en del av föreningslivet för att få möjlighet till gemenskap och rörelse, vilket påverkar 
folkhälsan och livskvaliteten är en jätteutmaning i och med pandemin. Nämnden får tillsammans med föreningslivet under 2022 arbeta hårt för att 
försöka komma tillbaka till samma nivåer som innan pandemin.  
 
Under 2021 har verksamheten fortsatt att succesivt byta ut ett antal papperskorgar till större modell för att minska nedskräpningen. Askkoppar typ 
”fimpomater” är uppsatta på ett antal platser i staden där man ser att det är problem med nedskräpning av fimpar. Det kommer även fortsättningsvis 
föras dialog med tillsynsmyndigheten för att kunna påverka nedskräpning vid bl.a. verksamheter.  
Nämnden har även valt att fortsätta vara en del av projektet Städa Sverige och har under perioden deltagit i aktiviteter tillsammans med det lokala 
föreningslivet. 
           
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 till 
samma nivå som innan pandemin.  

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

Flickor > 3 532 (2019), 3240(2020)    
Pojkar > 4 184  (2019), 3737 (2020)   

Flickor 2021= 2644    
Pojkar 2021= 3005 

Ej uppfyllt  

Att Karlshamn blir en renare kommun. Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

> 65% av de tillfrågade ska uppleva 
Karlshamn som en ren kommun. 

Ny mätning planera  
genomföras under 2022 

Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Inom Strategiska förvaltning, tekniska har nu digital tidrapportering införts i den operativa verksamheten vilket innebär att alla nu registrerar sin tid 
digitalt. En satsning som kommer att effektivisera arbetsflödet för både chefer, medarbetare och ekonomi. En bedömning är att detta kommer att 
spara administrationstid på minst 1300h om året.  
   
Tillsammans med övriga Blekingekommuner har man genomfört en upphandling av en gemensam karttjänst. Karttjänsten blev naturkartan som 
redan rymmer ARK 56 och Blekingeleden, vissa objekt har redan lagts in och planen är att allt ska vara klar för visning 20220331.  
Som ett led i detta arbete har man kunnat säga upp avtal med andra visningsplattformar för att visa det samlat på Naturkartan istället. 
 
Nämndens verksamheter har under perioden fortsatt med mobilt arbete och det har fungerat mycket bra både för medarbetarna och för 
verksamheten.  
 
Arbetet med ekonomisk återrapportering vid nämndsmöten gällande besparingarna har löpt på enligt plan under året. Även andra förändringar som 
påverkar nämndens verksamheter såsom tex neddragningar av personal till följd av besparingar har rapporterats under punkten Åtgärder för 
resultat i balans. Detta har lett till en ökad insyn för nämnden. 
 
 
TFN:S prioriterade utvecklingsområden: 
Effektivisering genom processutveckling och digitalisering.  
Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus och en lärande organisation. 
Effektivt samarbete mellan nämnd och förvaltning. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Sjukfrånvaro, % Minskning mot föregående år <7,7% 

 (2020 = 7,7 %) 
 

7,2% (KSF) Helt 

Omsättning chefer, andel som stannar 
kvar minst fyra år i organisationen. 
 

Ökning mot föregående år >2020 års utfall (0 chefer) 3 chefer Ej uppfyllt  

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

Minskning mot föregående år 
 

< 3,1% 
(2020 = 3,1 %) 
 

3,6% (KSF) 
Verksamheterna inom 
TFN har inga 
timanställda 

Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Fritidsgårdarna 
Den pågående pandemin har inneburit att verksamheten fått hitta nya sätt att bedriva verksamhet som fortsatt möjliggjort möten med 
unga utanför fritidsgårdens fysiska lokaler. Fokus hamnade mer på uppsökande verksamhet i fälttjänst, vilket inte är ändamålsenligt men 
under förutsättningarna ändå får ses som betydelsefullt då verksamheten fortsatt kunde erbjuda vuxenstöd och vuxennärvaro. 
Verksamhetens digitala närvaro har under perioden behövt öka och har varit utmanande men också utvecklande. På det stora hela har 
verksamheten inte nått målgruppen och inte kunnat arbeta tillsammans med målgruppen på ett systematiskt och behovsstyrt sätt. Där 
ungas möjlighet till meningsfull fritid ur ett fritidsgårdsperspektiv kraft försämrats.  
 
Fritid 
Den största utmaningen är att överblicka alla konsekvenser av Corona som drabbar utövare och föreningslivet.  Det kommer bli en stor 
utmaning att återgå till samma nivåer för deltagande barn och ungdomar i föreningslivet som innan pandemin, då antalet har minskat 
drastiskt. Här krävs ett stort arbete tillsammans med föreningsliv och förbund. Då idrott och fysisk aktivitet är en stor del av livet så 
behövs erfarenheterna som vi själva, andra kommuner/regioner och förbund har gjort under pandemin, dokumenteras. Detta för att kunna 
kartlägga om barn och ungdomar blivit mer stillasittande eller utvecklat nya rörelsekulturer och hur lång tid det kommer det att ta för 
föreningslivet att återhämta sig efter pandemin. En annan stor utmaning har varit och är att hinna med att vara föreningarnas bollplank 
enligt gällande FHMs riktlinjer avseende deras verksamhet med träningar och matcher mm.    
      
 
Strategisk förvaltning 
Pandemin har ökat trycket med fler besökare i våra naturområden och badplatser samt efterfrågan på båtplatser. En utmaning har varit 
att upprätthålla förväntad standard med det ökade trycket samtidigt som bemanning och resurser minskat.  Det är en utmaning att 
värdesäkra befintliga tillgångar inom beslutad budgetram.  
Det är också en utmaning att förebygga mot klimatförändringar och kraftiga regn och översvämningar, men även mot torka och stormar.  
Den plötsliga och stora mängden snö och halka i december ställde höga krav på verksamheten och skapade en del bekymmer pga. en 
del nya chaufförer hos entreprenörer. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Fritidsgårdarna 

• Kommunen har bedrivit en bred och lyckad satsning på kostnadsfria lovaktiviteter och fritidsgårdarna har haft 
samordningsansvaret för denna.  

• Flera nya samarbeten etablerades under året i samband med erhållet statsbidrag.  
• Satsningen på lovaktiviteter i några av kommunens bostadsområden i samberbete med bostadsbolag och föreningsliv är ett 

koncept att utveckla framöver både ur ett fritids- och ett integrationsperspektiv.  
• Nyöppnandet av fritidsgårdarna efter en längre periods nedstängning är en av de största framgångarna utifrån verksamhetens 

syfte. Betydelsen av de fysiska fritidsgårdarna blev tydliga då besöksantalet varit väldigt höga sedan nyöppningen hösten 
2021. 

 
Fritid 

• Karlshamn fortsätter att klättra på rankingen över årets friluftskommun och nu är placeringen femma i Sverige, så högt har vi 
aldrig legat tidigare. Framgången beror främst på samverkan och prioriteringar tillsammans med andra enheter.  

• Ökat utlånen på fritidbibblan med en dubblering. 
• HBTQi certifierade.  
• Startat med Naturkartan.  
• Nya avtal med hittat och RF/SISU.  
• Trots neddragningar har enheten prioriterat om för att på ett bra sätt vara kommunens och föreningslivets bollplank i 

pandemirelaterade frågor gällande allt ifrån lokaler/stöd till aktuell restriktionsinformation.   
        

Strategisk förvaltning 
• Projektet med att belysa gångstråket längs Mörrumsån var ett väldigt lyckat projekt.   
• Ombyggnad av Västervångs lekplats som gjordes utifrån barnens önskemål blev uppskattat och bra.  
• Lyckat samarbete med föreningsverksamhet för att skapa Swimrunbanor och samarbete med Länsstyrelsen & Skogsstyrelsen 

för genomförande av åtgärder för friluftslivet i Långasjönäs naturreservat.  
• Utveckling av parkeringsmöjligheter i innerstaden har varit en framgång.  
• Extra medel till beläggning av vägar gjorde att underhållsskulden kunde minska.  
• Extra medel under året för att kunna byta ut utdömd brygga i Långasjönäs inför säsongen 2022. 
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4. Personaluppföljning (Ingen uppföljning per nämnd är gjord)  

Personaluppföljning augusti 2021 Utfall 

perioden 

Utfall 

perioden 

män 

Utfall 

perioden 

kvinnor 

Utfall 

helår  

Utfall 

helår  

  2021-06-

30 

2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %          

Kommunstyrelseförvaltningen 6,8%  5,5%  7,5%  -- -- 

Kommunledningsförvaltningen --  --   --  2,9% 3,3% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen --  --   --  7,7% 6,2% 

 

Kommunen totalt 

 

8,3%  

 

5,9% 

 

8,9% 

 

8,4% 

 

7,3% 

 

Analys 
Kommunövergripande analys: 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation.  
De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i Mål och Budget 2021 ingår i 
Kommunstyrelsens VP 2020-2022: 
  

• Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   
• Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader   

  
2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning inom alla kommunens områden. 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa 
bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. När tid och resurser går 
åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Därför kan 
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konstateras att ett systematiskt arbete med bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för att klara utmaningarna 
inom ekonomi, personal och verksamhet. 
  
2021 har också präglats av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. Varslet på 70 personer är en del i detta. Ett 
tjugotal personer har avslutats genom antingen uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 
Dessa minskningar ger effekt från och med årsskiftet. Personalneddragningarna i kombination med omorganisationer inom och mellan 
förvaltningar innebär förändringar för många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa psykologisk 
trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är 
välfungerande för att säkra det utvecklingsarbete som redan är genomfört.  
  
Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, 
ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än 
önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och 
chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 
personalomsättning.  
 
Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, dels som en konsekvens av Covid-19, dels 
som en del i digitaliseringsresan. Att leda och arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 
den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  
  
Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna som har skett i form av samordningsvinster 
och gemensamma prioriteringar.   
  
Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna 
för såväl chefer som medarbetare är nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 
 
Analys kommunstyrelseförvaltningen: 
Besparingar inom ledning, förvaltning och operativ verksamhet har genomförts vilket innebär att chefer nu får ta ett större 
ansvar/ansvarsområde samt att översyn av samtliga verksamheter gjorts för att ställa om rutiner och arbetssätt som matchar antal 
medarbetare och budget.  
Individuell överenskommelse har tecknats med totalt 13 personer inom Kommunstyrelseförvaltningen. 10 inom kommunals avtalsområde 
och 2 inom tjänstemannasektorn.  
Utöver detta har personalneddragningar inom tjänstepersonsektorn gjorts på totalt 8 personer, detta genom att inte ersätta vakanser, 
varav 4 personer i chefsledet. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

7. Anpassningar och covid 19, se bilagor i slutet av resultatrapporten 
Nämndens sammanställning över anpassningar, beslutade och planerade. Merkostnader eller minskade intäkter pga. covid 19. 
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10. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys  
 
Fritidsgårdarna 
Inför budgetåret minskades verksamhetens rambudget med 1 000 tkr. Under perioden har statliga medel för lovaktiviteter rekvirerats varför 
verksamheten kunde fortsätta med en bred satsning inom området trots anpassningar. Efter oktober har det dessvärre tillkommit ytterligare 
sjukskrivningar och vakanser varför årets resultat blev bättre än senaste prognos. Årets positiva resultat härrör från sjukskrivning, nyttjandet av 
statliga medel, en längre nedstängning av de fysiska fritidsgårdarna samt återhållsam drift och vikarietillsättning.  
 
Fritid          
Inför budgetåret minskades verksamhetens rambudget med 1 000 tkr och anpassningar utifrån detta är verkställda efter nämndsbeslut. En 
Större del av anpassning avser verksamhet som inte längre ligger inom nämndens budget som en följd av ramväxling medan det långsiktiga 
strategiska ansvaret ligger kvar på nämnden. I oktober lämnade fritidsenheten en prognosavvikelse på minus 2 000 tkr. Utfallet innebär en 
avvikelse om 1 521 tkr vilket är en följd av att pandemirestriktionerna lättade årets sista två månader och att uthyrning av lokaler återgick till en 
mer normal nivå.  
 
Strategisk förvaltning 
Verksamhet har en negativ avvikelse vilket beror på att Gata- och trafikverksamheten har haft ett ansträngt snöläge i slutet på året. 
Verksamheten drabbades även av akuta skador på kommunens industrispår i Stilleryd i form av rälsbrott och urspårning. 
 
Ledning 
Inför budgetåret anpassades verksamhetens rambudget med en minskning om 776 tkr. I oktober lämnade verksamheten en helårsprognos om 
plus 500 tkr. Verksamhet förvaltningsledning lämnar för året en prognosavvikelse om 730 tkr. Högre helårsavvikelse jämfört med oktobers 
helårsprognos beror på organisationsförändring personal.  
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12. 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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ Det förkommer fortfarande telefonsamtal till 
betalnummer och surfpass utan att 
löneavdrag görs. Flera är samma 
telefonnummer som vid tidigare granskningar 
vilket visar att informationen ej nått ut. Antalet 
stickprov 64 stycken. 
Antalet tjänsteresor har varit relativt få under 
2021 till följd av pandemin. I majoriteten av 
stickproven saknas uppgift om deltagare eller 
syfte. Antalet stickprov 9 stycken. 
I merparten av granskade fakturor avseende 
representation saknas både syfte och 
deltagare. Vid intern representation (numera 
kostnads-fördelning) syns inte längre aktivitet 
och deltagare. Det bör därför ses över om den 
digitala kostnadsfördelningen kan 
kompletteras med nödvändiga uppgifter. 
Antalet stickprov 25 stycken. 
I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en brist 
utifrån Internkontrollperspektivet. Det går 
därför inte att besvara frågan om attest skett 
av egna kostnader utan betydligt djupare 
granskning. 
Utifrån noterade brister föreslås att det 
säkerställs att information om vilka regler och 
krav som gäller för attest, mobilsamtal, 
representation, samt tjänsteresor når hela 
vägen ut i organisationen.   

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

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

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ De digitala körjournalerna har installerats 
under 2021. Stickprov gjordes under 
november månad och inga oegentligheter 
föreligger. Dock har det hänt små 
oegentligheter under året som har rättats till 
genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ Saknas 

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 

☒ ☐ ☐ Gatuingenjör har redovisat både ekonomi och 
framtida beläggningsbehov under året. 
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Bilaga anpassningar 

 

Bilaga Covid 19 
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMNDEN ÅR 2021 
Period: Januari- December 2021 
Nämnd: Byggnadsnämnden 
Nämndsordförande: Jan Bremberg 
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen  
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
Avdelningschef: Emina Kovacic 

 
Nämndens verksamhetsområden 

• Stadsbyggnadsavdelningen 
 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Pandemin och reserestriktioner har inneburit att många människor valt att satsa på byggnation på hemmaplan vilket kan ses tydligt i 
nämndens positiva resultat. Om-, till- och nybyggnad har medfört större intäkter och skapat förutsättningar för ökat antal 
kommuninvånare. Digitalisering av bygglovsverksamheten har underlättat för medborgare att ansöka om olika tillstånd vilket medfört ökat 
tempo i handläggningen. Ökat antal strandskyddsdispenser talar tydligt om att det är havs- och sjönära boende människor föredrar.  
 
Mätning och planeringsverksamhet ser att utredningsbehovet ökar stadigt, något som kännetecknar alla kommuner pga olika 
myndighetskrav vad gäller förorenad mark, dagvattenhantering, buller mm. Flera större kommunala planeringsprojekt löper parallellt med 
privata initiativ, något som är väldigt positivt med tanke på Vision Karlshamn 50 000. Även förhandsbesked ökat i antalet och vi ser de 
som viktig komplement till detaljplaner då de möjliggör flera boendealternativ på landsbygden. 
 
Arbete hemifrån har fungerat över förväntan, medfört bättre förutsättningar för flera medarbetare och är något som kommer att 
uppskattas även när pandemin är över om arbetsgivaren medger det. 
 
Nämndens bedömning är att trots ökat tryck kunnat bidra på ett bra sätt till måluppfyllelsen inom flera av kommunfullmäktiges 
målområden. 
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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 
 
Under året så har arbetet med att ta fram detaljplaner och bygglov löpt på som planerat trots restriktioner och distansarbete.  
Även 2021 har varit ett år med ökat intresse för bostadsbyggande vilket har resulterat i att många bygglovsärenden har inkommit och 
många startbesked har beviljats.   
När det gäller målet att minst 80% av alla detaljplaner som beslutas främjar blandstad så har inte det målet uppnåtts fullt ut på grund av 
att 2 av de 5 detaljplaner som tagits fram är avsedda för verksamheter och industrier och kan inte erbjuda bostäder. 
 
Verksamheten har under hela året kunnat erbjuda sökanden att ansöka om bygglov digitalt, vilket har varit efterfrågat.  
Totalt under året har 71% av alla ansökningar kommit in via den digitala bygglovsprocessen, vilket är ett mycket bra resultat. Det är 
framförallt privatpersoner som väljer att ansöka digitalt. Inför 2022 så är målet att öka andel digitala ansökningar genom att fortsätta 
informera kring fördelarna. 
Det man kan konstatera är att man trots högt tryck på bygglovsansökningar under perioden då distansarbete har varit 
rekommendationen, lyckats handlägga och leverera tack vare att man har en digital bygglovsansökningsprocess.  
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Att skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder för olika behov och ändamål. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla 

Andel antagna detaljplaner som 
främjar blandstad. 

> 80 % av alla 
detaljplaner som beslutas 
ska främja blandstad. 
Mäts årsvis. 

40% Delvis 

Antal startbesked för bostäder > 80 startbesked per år 419 Helt 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Det har under året varit ett fortsatt stort intresse för både hyres- och bostadsrätter samt stadsnära villatomter. Verksamheten har i sin 
planprocess försökt att styra detaljplanerna till att främja ekologiskt hållbart byggande, exempelvis att byggnader ska vara av trä.  
Ett exempel är Saltjöbaden där byggnaderna kommer vara byggda i trä. Även miljöfrågan dyker upp i många olika former i nästan alla 
detaljplaner: klimat, dagvattenhantering mm. 
 
Ett annat sätt att bygga ekologiskt hållbart är att planlägga redan exploaterad mark. Här finns exempel såsom Tingshuset, Kv Lasarettet  
mfl där nämnden bidrar till möjlighet för ett hållbart byggande genom att kunna återanvända mark och förtäta istället för att bygga på 
annan ekologisk känslig mark. 
 
Under hösten återinfördes fysiska samrådsmöten och verksamheten hann genomföra 2 stycken, samt flera föreläsningar för allmänheten. 
Det har varit uppskattat. Även Arkitekturvecka som genomförts under året engagerade stora delar av befolkningen. 
 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Uppmuntra utbyggnad och planering av ekologiskt hållbara miljöer vid nybyggnad och planering. Förtäta istället för att bygga ut på 
ekologiskt känslig mark. 
 
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 

80% Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Under året så har restriktioner kring distansarbete fortsatt och arbetet har fungerat väl. Medarbetarna och ledning har upplevt möjligheten 
till distansarbete som något positivt så med de nya riktlinjerna kommer man att fortsätta erbjuda mobilt arbete när det så är möjligt. 
 
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden 
Flexibel arbetsgivare med medarbetaren i fokus och en lärande organisation. 
 
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. 

Minska sjukfrånvaron < 2020 års utfall Följs upp delårsvis Helt 
Omsättning chefer, andel som stannar kvar 
minst fyra år i organisationen. 
 

>2020 års utfall Följs upp delårsvis Helt 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

 
• Klimatfrågor, dagvattenhantering, strandskydd och jordbruksintresse har seglat upp bland intressen och påverkar 

planeringstakten och möjligheter. 
 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 

• Sjunde plats på listan Arkitekturkommuner 
• Arkitekturveckan som genomfördes i en coronaanpassad hybridvariant blev en succé. I år breddades programmet till att involvera och 

inkludera även barn och unga genom en tipspromenad. Även boende för äldre var en del av programmet vilket lockade våra äldre. 
• Väl genomfört projekt där våra mätningsingenjörer hjälpt lantmäteriet mot en ersättning. 
• Påbörjat arbetet med digitalisering av detaljplaner.     
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4. Personaluppföljning (Ingen uppföljning per nämnd är gjord) 

Personaluppföljning augusti 2021 Utfall 

perioden 

Utfall 

perioden 

män 

Utfall 

perioden 

kvinnor 

Utfall 

helår  

Utfall 

helår  

  2021-06-

30 

2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %          

Kommunstyrelseförvaltningen 6,8%  5,5%  7,5%  -- -- 

Kommunledningsförvaltningen --  --   --  2,9% 3,3% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen --  --   --  7,7% 6,2% 

 

Kommunen totalt 

 

8,3%  

 

5,9% 

 

8,9% 

 

8,4% 

 

7,3% 

 

Analys 
Kommunövergripande analys: 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun sker inom Kommunfullmäktiges inriktningsmål; Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation.  
De prioriterade insatsområdena som framkommer i kommunprogrammet 2019-2022 samt i Mål och Budget 2021 ingår i 
Kommunstyrelsens VP 2020-2022:  

• Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare   
• Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader    

2021 har fortsatt präglats av pandemin, med verksamhetspåverkan i olika hög utsträckning inom alla kommunens områden. 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 men med en tydlig ökning från 2019. Fler timavlönade har fortsatt tagits in för att lösa 
bemanningen, vilket påverkar kontinuitet och kvalitet i verksamheten och arbetsbelastning för ordinarie personal. När tid och resurser går 
åt till att lösa de dagliga utmaningarna finns en risk att fart tappas i utvecklingsarbetet och att arbetsmiljön påverkas negativt. Därför kan 
konstateras att ett systematiskt arbete med bemanningsplanering utifrån ett helhetsperspektiv är avgörande för att klara utmaningarna 
inom ekonomi, personal och verksamhet.  
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2021 har också präglats av besparingskrav och behov av minskade personalkostnader. Varslet på 70 personer är en del i detta. Ett 
tjugotal personer har avslutats genom antingen uppsägning eller överenskommelse och ett antal avslut har skett genom naturlig avgång. 
Dessa minskningar ger effekt från och med årsskiftet. Personalneddragningarna i kombination med omorganisationer inom och mellan 
förvaltningar innebär förändringar för många verksamheter varför kompetens i förändringsledning och förmågan att skapa psykologisk 
trygghet hos såväl individ som grupp blir centralt. I tider av förändring behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara det som är 
välfungerande för att säkra det utvecklingsarbete som redan är genomfört.  
  
Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk varför även fortsatt fokus behöver vara på de strategiska insatsområdena arbetsmiljö, 
ledarskap, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Det kan särskilt konstateras att chefsomsättningen inom flera verksamheter är högre än 
önskvärt vilket innebär att extra fokus behöver ägnas åt att möjliggöra hållbara chefsuppdrag. Att behålla kompetenta medarbetare och 
chefer är centralt både för att skapa kontinuitet och kvalitet och för att undvika merkostnader som uppstår i samband med 
personalomsättning.  
 
Möten, forum och utbildningar genomförs fortsatt i stor utsträckning helt eller delvis digitalt, dels som en konsekvens av Covid-19, dels 
som en del i digitaliseringsresan. Att leda och arbeta på distans kommer även efter pandemin att ingå som en naturlig del i arbetet och av 
den anledningen har ett stödmaterial tagits fram.  
  
Pandemins negativa konsekvenser till trots är det också viktigt att se de positiva effekterna som har skett i form av samordningsvinster 
och gemensamma prioriteringar.   
  
Arbetet med ledarutveckling och att bygga en organisation som styrs utifrån tillitsprincipen fortsätter. De organisatoriska förutsättningarna 
för såväl chefer som medarbetare är nyckelfaktorer för att lyckas inom de prioriterade insatsområdena. 
Analys kommunstyrelseförvaltningen: 
Besparingar inom ledning, förvaltning och operativ verksamhet har genomförts vilket innebär att chefer nu får ta ett större 
ansvar/ansvarsområde samt att översyn av samtliga verksamheter gjorts för att ställa om rutiner och arbetssätt som matchar antal 
medarbetare och budget.  
Individuell överenskommelse har tecknats med totalt 13 personer inom Kommunstyrelseförvaltningen. 10 inom kommunals avtalsområde 
och 2 inom tjänstemannasektorn.  
Utöver detta har personalneddragningar inom tjänstepersonsektorn gjorts på totalt 8 personer, detta genom att inte ersätta vakanser, 
varav 4 personer i chefsledet. 
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5. Ekonomisk uppföljning, drift 

 

 
10. Ekonomisk analys drift 
Kommentar och analys  
Resultat för Byggnadsnämnden justeras något mot helårsprognos pga. ny tillämpning redovisningsregler. 

Verksamheten lämnar för året en positiv avvikelse om 867 tkr. 
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12. 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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

☐ X ☐ Det förkommer fortfarande telefonsamtal till 
betalnummer och surfpass utan att löneavdrag 
görs. Flera är samma telefonnummer som vid 
tidigare granskningar vilket visar att informationen 
ej nått ut. Antalet stickprov 64 stycken. 
Antalet tjänsteresor har varit relativt få under 
2021 till följd av pandemin. I majoriteten av 
stickproven saknas uppgift om deltagare eller syfte. 
Antalet stickprov 9 stycken. 
I merparten av granskade fakturor avseende 
representation saknas både syfte och deltagare. 
Vid intern representation (numera kostnads-
fördelning) syns inte längre aktivitet och deltagare. 
Det bör därför ses över om den digitala 
kostnadsfördelningen kan kompletteras med 
nödvändiga uppgifter. Antalet stickprov 25 stycken. 
I Proceedo framgår det inte vem som 
beslutsattesterat fakturan vilket är en brist utifrån 
Internkontrollperspektivet. Det går därför inte att 
besvara frågan om attest skett av egna kostnader 
utan betydligt djupare granskning. 
Utifrån noterade brister föreslås att det säkerställs 
att information om vilka regler och krav som gäller 
för attest, mobilsamtal, representation, samt 
tjänsteresor når hela vägen ut i organisationen.  
 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut av 
telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

☐ ☐ ☐ Saknas 

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

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

X ☐ ☐ De digitala körjournalerna har installerats under 
2021. Stickprov gjordes under november månad 
och inga oegentligheter föreligger. Dock har det 
hänt små oegentligheter under året som har rättats 
till genom nya riktlinjer och instruktioner 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Ht 
2021 

Kommunstyrelse
n och nämnder 

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

Checklistor Nämnds-
ordförand
e & 
förv.chef 

1 ggr/år Stickprov, 
granska  
plan- och 
bygglovs 
- 
processen
.  

Jan- dec Nämnd X ☐ ☐ 89 beslut granskade varav 3 avviker i avseende 

att ”Handlingen är komplett” inte har delgivits 

sökanden 
 

 
Laga kraft-vunna 
överklaganden som ej är enligt 
nämndens beslut 

Nämnds-
ordförand
e & 
förv.chef 

Löpande 
information 
vid varje 
nämnds-
möte 

 
Jan- dec Nämnd X ☐ ☐ Totalt 50 överklagan varav: 

• 19 st enligt BN beslut 
• 3 st emot BN beslut 
• 26 st ej avgjorda 
• 1 st för sent inkommit. 

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

Tillbudsrapporter Nämnds-
ordförand
e 

Information 
vid 
uppkomna 
tillfällen 

 
Jan-dec KS  X ☐ ☐ Inga tillbud finns inrapporterade för 2021  
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   Bilaga                               Anpassningar 

        
 

 
Bilaga Covid 19 
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RESULTATRAPPORT ÖVERFÖRMYNDARNÄMND ÅR 2021 
Period: Januari – december 2021 
Nämnd: Överförmyndarnämnden 
Nämndsordförande: Ulla Sandgren 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 

• Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare arbete 
• 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 och yttrande av behov av god man, förvaltare och förmyndare till 

tingsrätten 
 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till KF:s inriktningsmål och till statliga styrdokument 
Överförmyndarnämnden har lite av en särställning i den kommunala organisationen då uppdraget styrs av särskild lagstiftning och 
uppdragstagare inte har en anställning i kommunen. Överförmyndarnämndens verksamhet är komplex och föränderlig, både när det 
gäller lagstiftning och de ärenden nämnden har att hantera. Nämnden ser därför ett fortlöpande behov av utbildning och fortbildning för 
tjänstemän, nämndsledamöter, gode män och förvaltare.  
 
Överförmyndarnämnden har under året haft stora problem att rekrytera nya ställföreträdare både till byten och nya uppdrag. Nämnden 
har märkt att färre personer visar intresse av att bli ställföreträdare. Det kan bero på många olika orsaker, en kan vara den rådande 
pandemin. Ställföreträdarskapen tenderar att bli mer komplexa och kvalificerade, vilket framgår av de handlingar som inkommer till 
överförmyndarnämnden. Det har varit några olika rekryteringskampanjer under året för att få nya ställföreträdare, till exempel har en film 
gjorts och information på digitalskärmar samt på sociala medier. Rekryteringskampanjerna under året har inte gett tillräckligt många nya 
ställföreträdare. Nämnden klarar därmed inte att uppfylla det obligatorium som rekrytering av ställföreträdare innebär. Resurser kommer 
framöver att behöva läggas på att rekrytera och utbilda flera ställföreträdare. 
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Målsättningen är att årsräkningarna ska vara färdiggranskade i slutet av september månad, för att klara detta har två personer 
visstidsanställts för att siffergranska årsräkningarna. Dessvärre har inte nämnden blivit klara med att granska alla årsräkningar under 2021. 
 
Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona gått samman i ett gemensamt kansli 
med placering i Ronneby kommun. Det innebar att Ronneby kommun kom att fakturera Karlshamns och Karlskronas 
överförmyndarnämnder för personal- och verksamhetskostnader. Kostnad för nämndsledamöter och ersättning till ställföreträdare finnas 
kvar i respektive kommun under åren 2021-2022. Under 2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett nytt avtal för en gemensam 
överförmyndarnämnd från år 2023. 
Detta gör att uppföljningen fokuserar på det ekonomiska utfallet under året. 
 
Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) har sett över reglerna om gode män och förvaltare. Syftet är att komma med förslag som 
resulterar i att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare 
och stärka enskildas ställning och skydd. Utredningen är klar och varit ute på remiss. Vilka konsekvenser kommande lagförslag får för 
överförmyndarnämnden är för tidigt att säga. Det kan innebära en kostnadsökning för nämnden på grund av utökade arbetsuppgifter.  
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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 vi hoppats på och möjligtvis kan det ha att göra med rådande pandemi, 
men det är även ett strukturellt problem i stora delar i landet. Vi försöker hitta nya sätt att rekrytera fler till vår verksamhet men fortfarande 
får personer vänta länge på att få en god man. Det har varit några olika rekryteringskampanjer under året för att få nya ställföreträdare, till 
exempel en film har gjorts och information på digitalskärmar samt på sociala medier. Infoga fin 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden ska tillhandahålla 
ställföreträdare till de som är 
berättigad till det. 

Sammanställa inkomna 
intresseanmälningar 

Det behövs ca 40 
st nya 
ställföreträdare    

Intresserade 
personer att blir 
god man har varit 
ett 20-tal, vilket 
inte täckt det 
behov som finns  

Delvis uppfyllt 

 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Nämnden har haft flera utbildningstillfällen för nya gode män under året. På grund av rådande pandemi så har det inte planerats 
för några större utbildningsinsatser. Förhoppningen är att kunna hålla en gemensam utbildning för ställföreträdarna under 
kommande året. Under året har utbildningsmaterialet sets över till gode män och förvaltare. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Nämnden erbjuder 
vidareutbildningar till 
ställföreträdarna förutom den 
obligatoriska grundutbildningen. 

1 utbildningstillfälle som vänder 
sig till alla ställföreträdarna  

Mäta antalet 
utbildningar 

Inga utbildningar 
utöver 
grundutbildningen 
har genomförts på 
grund av pandemin. 

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

indikator 
Nämnden ska tillsammans med 
Ronneby och Karlskrona 
överförmyndarnämnder utveckla 
verksamheten effektivt och 
rättssäkert. 

Att ta fram gemensamma rutiner och 
mallar. 

100 % Det har tagits fram 
många 
gemensamma 
mallar och en del 
rutiner är 
nedskrivna. 

Delvis 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Ställföreträdaren har i sitt uppdrag att tillse att sin huvudman har ett bra och anpassat boende. De ska även se till att 
huvudmannen har bra livskvalitet utifrån deras förutsättningar vad gäller hälsa och medel. Nämnden anser att 
ställföreträdarna fullgör sitt uppdrag inom detta område. 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden har inte tagit något 
specifikt mål. 

I redogörelsen finns det en kryssruta om 
huvudman har ett bra och anpassat 
boende 

 De allra flesta 
kryssar i att 
huvudman har ett 
bra boende. 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation. 
 
 
Under året inköptes e-Wärna Go vilket gör det möjligt för ställföreträdaren att använda sig av elektroniska årsräkningar. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 

Nämnden är effektiv och ska införa 
fler e-tjänster inom verksamheten 
där det är möjligt. 

Årsräkningarna klara innan september 
månad slut. Nya E-tjänster 

90 % 
100% 

Alla årsräkningar 
blev inte 
granskades innan 
året slut. Det har 
inte införts några 
nya e-tjänster 
under året. E-
wärna Go är 
inköpt. 

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 
• Nämnden har svårt att rekrytera gode män och förvaltare, vilket är ett problem generellt i Sverige. Nämnden höjde 

ersättningsnivån inom förvalta egendom till samma nivå som Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar som 
lägsta nivå, vilket förväntas underlätta rekryteringen. Nämnden har hittills inte kunnat se någon effekt av höjningen.  

• I början av maj 2021 kommer en presentation av Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36), vilka konsekvenser det 
kommer att få för överförmyndarnämnden är för tidigt att säga. Ett av förslaget är att det skulle bli möjligt att införa 
förvaltarenheter, vilket skulle underlätta arbetet med att hitta ställföreträdare till de svåra uppdragen. Ett annat förslag 
är att överförmyndarnämnderna tar över anordnandet av godmanskap från tingsrätten. Detta kommer att generera en 
ökad arbetsinsats för nämndens kansli, vilket kan leda till att fler personer behöver anställas. Det står i utredningen att 
kommunerna ska kompenseras för denna ökade kostnad. 

• Vid sammanslagningen med Karlskrona och Ronneby uppmärksammades att Karlshamn har lägre ersättningsnivåer till 
ställföreträdarna än Karlskrona. I slutet av året höjdes arvodesersättningen till ställföreträdarna till samma nivå som 
Karlskrona för att få en samstämmighet. Denna höjning får störst effekt från år 2023. Förhoppningsvis ska det även 
leda till att fler personer vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. 

 
3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
 
Vid årsskiftet gick den gemensamma organisationen för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona i drift. Ett omfattande arbete 
under hösten 2020 ledde till att det gemensamma överförmyndarkontoret kunnat fungera på ett bra och effektivt sätt direkt 
från start. Ändå har det under året varit ett hektiskt arbete med att få ihop tre olika kulturer till en fungerande verksamhet. 
Samtidigt som det gäller att granska alla inkomna årsräkningar. Verksamheten fungerar bra, men ligger efter med antalet 
granskade årsräkningar. 

Den gemensamma organisationen ska vara effektiv och leda till minskad sårbarhet, ökad kompetens och öka digitalisering. 
Nämnden ser nu att sårbarheten har minskat när vi har blivit flera och vi klarar av verksamheten även om det är sjukdom 
under längre tid. Konsekvensen blir högre arbetsbelastning till följd på övrig personal.  
När vi är flera som arbetar i ärendena så ökar rättssäkerheten och eventuella uppkomna misstag kan rättas till. Kompetensen 
höjs när vi är flera och lär av varandra.  
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4. Personaluppföljning 
Analys 
Nämnden har inte några tjänstemän som är anställda i Karlshamns kommun och kan därmed inte redovisa någon statistik på 
sjukfrånvaro.  Personalen är sedan 2021-01-01, anställda i Ronneby kommun på det gemensamma Överförmyndarkansliet.  

 
 
 
5. Ekonomisk uppföljning, drift 

Överförmyndarnämnd Budget Utfall Avvikelse Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Prognos-
avvikelse  

Utfall 

  2021 2021 2021 Okt Aug Apr Feb Dec 2020 

           

Intäkter 30 0 -30 0 0 0 0  30 

           

Personalkostnader -2 413 -634 1 780 440 0 0 0 -2 251 

Övriga kostnader -94 -1 614 -1 520 -440 0 0 0 418 

Kapitalkostnader -5 -5 0 0 0 0 0 -5 

Bruttokostnader -2 512 -2 253 259 0 0 0 0 -1 838 

           

Nettokostnader -2 482 -2 253 229 0 0 0 0 -1 808 
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6. Ekonomisk analys av drift  
Kommentar och analys  
Resultatet för Överförmyndarnämnden är + 0,2 mnkr. Budgetramen för Överförmyndarnämnden uppgår till 2,5 mnkr för 2021 och 
prognosen var att nämnden skulle hålla sig inom given budgetramen.  
Överskottet gällande personalkostnaderna beror på färre utbetalda arvoden till uppdragstagare under perioden. Övriga kostnader består till 
del av kostnader som uppstått i samband med att verksamheten flyttade till Ronneby. 
 
Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning för ställföreträdare har hanteras inom Karlshamns kommun. 
Personalen är anställd i Ronneby kommun. Kostnad för personal och verksamhet har under två tillfällen betalats ut till Ronneby kommun 
som är värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli. 
  
Från 2021 har det uppstått en hyres- och städkostnad som inte var budgeterad inom befintlig ram. Det har även initialt uppstått en del 
kostnader när kansliet slogs samman med Ronneby och Karlskrona. Eventuella över- och underskott för den gemensamma verksamheten 
fördelas enligt principen "kostnad per invånare".  
 
Enligt Länsstyrelsen ska årsräkningarna vara färdiggranskade i slutet av september. Detta kommer nämnden inte att kunna leva upp till 
under året. Detta beror dels på att överförmyndarnämndens kansli har flyttat till Ronneby kommun, vilket har inneburit en arbetsbelastning 
för personalen, samt att personalstyrkan inte blev komplett förrän i slutet av mars 2021. För att klara denna målsättning har två personer 
visstidsanställts för att siffergranska årsräkningarna för alla tre kommunerna under året.  
 
Nämnden har nu gått vidare i sin digitalisering och köpt modulen e-Wärna Go. Modulen e-Wärna Go kommer har belastat nämnden med 
130 000 kr. I denna summa ingår även 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 digitalt. Ställföreträdaren loggar 
in med hjälp av BankID samt signerar sina redovisningar vid inlämnandet. Under året bokför ställföreträdaren sin redovisning i en kassabok 
som sedan förs över till en elektronisk årsräkning vid årsskiftet. Målsättningen är att 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.  
Under hösten kom arvodesnivåerna till ställföreträdarna att ses över igen. Denna gång ska de anpassas till samma nivå som Karlskrona 
har. När det är ett gemensamt kontor så måste det var samma arvodesnivåer till ställföreträdarna inom alla tre kommunerna. Enligt beslut 
så börjar det generera kostnader främst vid utbetalningar år 2023. Förhoppningsvis kommer denna arvodeshöjning även att leda till att fler 
personer vill ta på sig ett uppdrag som god man eller förvaltare.  
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7. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal 
Verksamhetsmått 2018 2019 2020 2021

Godmanskap 259 249 247 254
Förvaltarskap 36 34 36 44
Ensamkommande barn 25 9 3 3
Antal årsräkningar 315 287 280 286

 
8. 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 Markera  Åtgärd 

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

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

Redovis-
nings-
chef 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

☐ ☐ ☐ Nämnden har inte några tjänstemän som 
är anställda i Karlshamns kommun och 
kan därmed inte redovisa något resultat. 

T Avslut av 
telefoner och 
datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Nämnden har inte några tjänstemän som 
är anställda i Karlshamns kommun och 
kan därmed inte redovisa något resultat. 

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

Service-
center 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Nämnden har inte några tjänstemän som 
är anställda i Karlshamns kommun och 
kan därmed inte redovisa något resultat. 

 

Avtalstrohet på 
ehandelsavtal 

Kontroll av att avtal följs Ekonomi-
avdel-
ningen 

1 gång 
under året 

Stickprov Hösten 
2021 

Kommunstyrel
sen och 
nämnder 

   Nämnden har inte några tjänstemän som 
är anställda i Karlshamns kommun och 
kan därmed inte redovisa något resultat. 
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Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
 Kontroll av 
förmyndare vid 
första ansökan om 
uttag från spärrat 
konto 

 Kontroll av akt  Enhetsc
hef 

1 gång 
under året 

 Stickpro
v 

 Höste
n 2021 

 Överförmynda
rnämnden 

☒ ☐ ☐  Överförmyndarnämndens kansli har tagit 
ut 6 stycken akter som stickprov. 
4 stycken av akterna visar att kontroll av 
förmyndarna har utförts. De övriga 2 
fanns inte registrerat att kontroll utförts i 
akten. 

 Köpeskilling sätts 
aldrig in på 
huvudmannens 
konto 

 Kontroll av akt  Enhetsc
hef 

 1 gång 
under året 

 Stickpro
v 

 Höste
n 2021 

 Överförmynda
rnämnden 

☒ ☐ ☐ Överförmyndarnämndens kansli har tagit 
ut 10 stycken akter som stickprov. 
Vid kontroll visar att köpeskillingen har 
satts in på huvudmans konto  

 Vid uttag på 
kapitalvaror ska 
kvitto uppvisas för 
nämnden 

 Kontroll av akt  Enhetsc
hef 

1 gång  
Under 
året  

 Stickpro
v 

Hösten  
2021 

 Överförmynda
rnämnden 

☒ ☐ ☐ Överförmyndarnämndens kansli har tagit 
ut 9 stycken akter som stickprov. 
De akter som hade uttag för inköp av 
kapitalvaror har 6 st uppvisat kvitto. 
Resterande får kollas upp vid inkommen 
årsräkning för 2021. 
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Bilaga Anpassningar 
        

Uppföljning av anpassningar 2021 Anpassningar 
KF beslut  

Ytterligare 
förändringar 

som 
uppkommit  

Totalt  
krav om 

anpassning 

Förslag 
handlingsplan 

förvaltning 

Beslutad 
handlingsplan 

nämnd 

Anpassningar i 
utfall 

Budget-  
avvikelse 

Nämnd 

Överförmyndarnämnd 896 0 896 896 896 896 0 

        

Totalt        

        

Analys:         
  

 
Bilaga Covid-19 
Uppföljning av intäkter och 
kostnader kopplade till covid-19 

Kompensation 
sjuklön 

Övrig 
kompensation 

för 
merkostnader  

Lägre intäkter i 
utfall för covid-

19 

Ökade 
kostnader i 

utfall för covid-
19 

Årets 
nettokostnader 

för   
covid-19  

Årets 
aktivitetsförda 

kostnader  
för covid-19 

Nämnd      
Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0  0 

Totalt 0 0  0 0 0  0 

        

Analys:        
Överförmyndarnämnd Verksamheten är inte, ekonomiskt berörd, av Covid-19 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNSFASTIGHETER ÅR 2021 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamnsfastigheter AB  

Bolagsordförande: Jan-Åke Berg 

VD: Magnus Persson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
• Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. 

• Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter 
eller tomträtter 

• Verksamheten ska bedrivas för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.  

• Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.  

• Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja etableringar.  

 
Sammanfattning  

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

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

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Karlshamnsfastigheter har ingått ett samverkansavtal med Netport. Netport arbetar med fokusområden inom Digitala medier, 
energi och intelligenta transportsystem. Samtliga områden verkar för att ta ansvar för morgondagens samhälle och utveckling. 
Genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Netport och deras medlemmar bidrar Karlshamnsfastigheter till att ta 
ansvar för morgondagens samhälle. 

Byggnationen av 10 000 kvm nya lokaler i kvarteret Emigranten är en stor satsning för Karlshamn och den möjliggör för 
Netport att utvecklas och att fler företag satsar på utveckling och innovation i Karlshamn. 

Karlshamnsfastigheters lokaler i Svängsta är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag att etablera sig och verka inom 
kommunen. Verkstäder, tillverkning och kontor ger arbetsplatser och rörelse i Svängsta. 

 
2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
 
BTH är en stor hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter på Östra Piren. Likaså finns Lärcenter och Navigatorcentrum inhyrda i 
fastighetsbeståndet. Dessutom finns det utbildningslokaler i Svängsta som kan tillföra mycket för Karlshamns kommun. 

Nybyggnationen av Emigranten möjliggör en scen för musikskolan att öva på och det finns även diskussioner om en 
etablering av musikskolan på Östra Piren. 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Blekinge Business Inkubator (BBI) är en hyresgäst hos Karlshamnsfastigheter och de främjar utveckling och entreprenörskap. 

Inom fastigheterna på Östra Piren finns det möjlighet att hyra enskilda kontor och arbetsplatser vilket ger nystartade företag 
och entreprenörer möjligheten att på ett enkelt sätt etablera sig i en kreativ miljö tillsammans med likasinnade. Detta i sin tur 
föder möjligheter för mer utveckling och entreprenörskap. 

Energifrågan är viktig för Karlshamnsfastigheter och framgent kommer energibesparingsprojekt att påbörjas. Nu är fokus på 
att nybyggnationen av Emigranten ska bli energieffektiv. 

Karlshamnsfastigheter fordonsflotta är fossilfri. 

 
 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
Karlshamnsfastigheter har fastigheter i Svängsta och centrala Karlshamn. Fastigheterna är kända varumärken både i innanför 
och utanför kommungränsen. Både i Svängsta och Karlshamn innehåller fastigheterna Restauranger som skapar 
mötesplatser och livskvalitet för invånarna i kommunen.  
 
Kvarteret Emigranten kommer dessutom att tillföra kultur och upplevelser i form av bio och konsertlokal. 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
Karlshamnsfastigheter har många innovativa företag som hyresgäster och det är Karlshamnsfastigheter roll att ta tillvara på 
dessa hyresgäster och se till att de erbjuds ändamålsenliga lokaler. Genom att göra detta på ett effektivt sätt kan 
Karlshamnsfastigheter fortsätta bidra till utveckling och innovation. 

En ekonomisk genomgång av bolaget pågår för att öka dess effektivitet och möjliggöra bättre resultat. 

Samverkansavtalet med Netport bidrar till möjligheten att Karlshamn ska fortsätta ha en innovativ Science Park. 

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
 
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i takt med det så ökar 
underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar och utökade underhållskostnader framöver.  

Covid19 har påverkat bolaget genom att vissa hyresgäster har fått uppskov med hyror mm, men den största utmaningen är 
vad som händer efter Covid19 och hur arbetsplatserna kommer att utformas framöver. Mer hemarbete spås vilket kommer 
medföra andra behov av mötesplatser och kontor. Det är viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa 
om för att klara av de nya kraven som hyresgästerna har. 

Projekt Emigranten riskerar att bli dyrare än de 430 Mkr som är beviljat som borgensram. Projektet har ett 
nedskrivningsbehov på 129 Mkr. Av detta är en förgävesprojektering konstaterad om 20,5 Mkr, vilken täcks av ett ägartillskott. 
Resterande nedskrivningsbehov hanteras genom en uppskrivningsfond. 

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande byggentreprenör är framförhandlat och en 
ny upphandling pågår och kommer att tilldelas under januari 2022.  

Den plan som legat för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt revideras.  
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
 

Samverkansavtal med Netport 

Många rekryteringar har skett under året. VD, fastighets- och ekonomi handläggare, receptionist och marknadschef är 
samtliga rekryterade under året. 

Arbete påbörjat med genomgång och digitalisering av Karlshamnsfastigheters lokaler och hyresavtal. 

Ökat samarbete över gränserna inom koncernen. 

Ny restauratör till Svängstakrogen. 

Upphandling av konsult för marknadsföring av projekt Emigranten är slutförd och arbetet är påbörjat. 

Ny och större organisation kring projekt Emigranten. 

Ökat intresse för CoWorking-miljöer på Östra Piren vilket har lett till en ombyggnation för att utöka CoWorking miljöerna. 

Startat ett Linkedin konto 
 
Tagit fram en ny grafisk profil och logga 
 
Blivit ett öppet och transparant bolag 
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4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall helår Utfall helår 
Män 

Utfall helår 
Kvinnor 

Utfall helår Utfall helår 

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %      

Totalt 
0,8 % 

 
0,75 % 

 
0,87 % 

 
0 

 
0 
 

--29 år 0 % 0 % 0 % 
0 

 
0 
 

30 - 49 år 
0,85 % 

 
0 % 

 
2,69 % 

 
0 

 
0 

 

50 -- år 
0,78 % 

 
1,57 % 

 
0,37 % 

 
0 

 
0 

 

Därav sjukfrånvaro som 
avser en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer, 
totalt %      

--29 år      

30 - 49 år      

50 -- år      
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5. Ekonomisk uppföljning, resultat 

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

 

Resultatuppföljning (enhet 
tkr) 

Utfall  
2021-12-31 

Utfall 
2020-12-31 

Avvikelse jmf 
med fg år 

Budget  
2021 

Budget-
avvikelse 

            
Rörelsens intäkter 26 363 25 428 935 26 807 -444 
Rörelsens kostnader -22 210 -20 771 -1 439 -19 118 -3 092 
Avskrivningar enligt plan -6 171 -5 710 -461 -6 719 548 
Nedskrivningar -91 914 0 -91 914 0 -91 914 
Rörelseresultat -93 932 -1 053 -92 879 970 -94 902 
Finansiellt netto -2 541 -2 495 -46 -2 998 457 

Resultat efter finansiella poster -96 473 -3 548 -92 925 -2 028 -94 445 
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6. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning  
(enhet tkr)  

Projektbudget 
totalt för 
projektet 

Upparbetat  
t o m 2020-

12-31 

Periodens 
utfall jan-
dec 2021 

Ackumulerat 
projekt t o m 

dec 2021 
Budget 

helår 2021 
Budget-

avvikelse 

              
Investeringar > 7 mkr             
Emigranten 1 430 000 145 033 121 488 266 521 165 000 43 512 
      0       
      0       
              
Summa investeringar > 7 mkr     121488   165 000 43 512 
Investeringar < 7 mkr             
Solskydd på Badhuset1, Frisholmen 1, 
Söderport  3 000 0 21 21 1 000 979 

Energibesparing, Hamnkontoret 3 000 0 0 0 1 000 1 000 
Ventilationsanläggning hus A, Halda 2 000 0 0 0 1 000 1 000 
Tilläggsisolering tak, Halda 6 100 0 0 0 0 0 
Hyresgästanpassningar 1 900 0 0 0 0 0 
Energibesparing Tullhuset 3 000 0 0 0 0 0 
Kök Halda 2 300 0 20 20 0 -20 
              
Summa investeringar > 7 mkr     41   3 000 2 959 
Summa totalt     121529   168 000 46 471 
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7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys till resultat- samt investeringsuppföljningen 
 
Resultatet är lägre än budgeterat, vilket inte är oväntat då kostnaderna i budget 2021 är väldigt lågt satta. 
  
I resultatet för 2021 är hyresintäkterna lägre än budgeterat pga uteblivna intäktsökningar. Anledningen är att arbetet med att omförhandla 
befintliga hyresavtal inte har kommit igång förrän efter halvårsskiftet. Ledtiderna är långa för att omförhandla hyresavtal. Dessutom finns 
det hyresförluster på cirka 700 tkr som påverkar hyresintäkterna. Intäkterna är dock i paritet med budget, detta beror på engångsintäkter 
från försäkringsbolag, pga branden i Badhuset 1, samt för hyresgästanpassningar som har vidarefakturerats till hyresgäster. Dessutom har 
försäljning av strategiska tjänster till Karlshamns kommun genererat intäkter.  
 
Kostnaderna är 1,5 miljon högre än utfallet för 2020 och 3 miljoner högre än budget för 2020. Avvikelsen för budget är svår att analysera i 
detalj, men det är en väldigt lågt satt budget. Jämfört med utfallet för 2020 har: 

• Taxekostnaderna ökat med 500 tkr 
• Avskrivningarna ökat med 500 tkr (årligt genomslag av investeringen i ny ventilation på Halda i Svängsta) 
• Lönekostnaderna ökat med 1,4 Mkr. Detta pga övertagandet av personal för marknadsföring, reception och vaktmästeri. (detta 

möts av en kostnadsminskning då tjänster tidigare köpts in) 
• Fastighetsunderhållet ökat med 600 tkr 

 
När det gäller investeringarna har endast små insatser gjort i befintligt bestånd. Det är Emigranten som är den stora investeringen. Denna 
har inte kostat lika mycket som varit planerat för 2021 då upphandlade avtal nu har avslutats och en ny upphandling genomförts. Ny 
betalplan har tagits fram för att få till ett avslut med den upphandlade entreprenören till sommaren 2022. 
 
Projekt Emigranten har värderats och det har konstaterats ett nedskrivningsbehov på 108,5 Mkr. Av dessa är 20,5 Mkr att se som en 
förgävesprojektering. Nedskrivningen hanteras av en uppskrivningsfond samt ett aktieägartillskott. 
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8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Nettoomsättning 22 092 23 557 25 096 25 428 25 400
Resultat efter finansiella poster -6 679 -5 811 -7 037 -3 548 -96 473
Balansomslutning 226 528 264 671 297 797 338 513 490 345
Soliditet % -1,0 1,3 1,3 neg. 1,3

 

 

 
9. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNS HAMN AB ÅR 2021 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamns Hamn AB 

Bolagsordförande: Anders Karlsson 

VD: Mats Olsson 

  

 

Bolagets verksamhetsområden 
• Hamnverksamhet 

• Logistikverksamhet 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Ett bra år, där vi uppfyller vårt uppdrag. 
Vi har genom en konsultrapport påvisat ett högt bidrag till regionens BRP och sysselsättning. Hamnens bidrag till BRP uppgår 
till 2,6 miljarder och en sysselsättning på 2300 arbetstillfällen. 
Vissa avvikelser finns på inriktningsmålen. Där vi är försenade med att byta ut bränsle från Diesel till HVO pga en lång 
upphandlingsprocess för att undvika Palmolja. Därvid når vi inte CO2 utsläppen för 2021. 
Corona har påverkat sjukskrivningar negativt. En hög investeringsverksamhet tillsammans med minskad lönsamhet pga höjda 
energipriser, ändrad marknadsmix och stora koncernbidrag påverkar ROCE negativt 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolka 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. kan ta ansvar  
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Långsiktigt omsättningsmål> 200 
mnsek 

Omsättning 175 mnsek 199,5 mnsek Helt 

Avkastning på sysselsatt kapital ROCE >2,5 % 1,3 % 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 2022. Led belysning är genomfört på många ställen inom hamnen år 2019-2021. 
Nya effektivare maskiner som drivs av el. mm. Beslut att gå över till HVO för vissa maskiner. Löpande utbyte av tjänstebilsflottan till 
Hybrid-/elbila. 
Indikator mäts på miljon ton CO2 i relation till miljon ton gods hanterat. 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Minskade CO2 utsläpp bränsle CO2<år 2018 (350 ton/miljon ton gods) 300 358 Ej uppfyllt  

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Vi bygger ut vår säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och kraven som gäller. 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. Sjuktalet ökar 
2021 p.g.a. Corona. 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Lågt antal olycksfall (ej allvarligare 
olycka) 

Antal Olycksfall <2/månad  Välj status 

Våra anställda ska må bra %sjukskrivna <4 5,13 % Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Effektivitet är en av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är personalkostnad i relation till omsättning. Vi har en låg 
omsättning på personal, den större andelen har jobbat här länge.  
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Automatisering, minskade 
personalkostnader i relation till 
omsättningen 

% personalkostnad/omsättning <46,5% 46,5 % Helt 

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att bolaget har beslutat om årets affärsplan och hur detta påverkar bolagets 
verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. Kommentera även eventuell effekt av covid19. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Corona påverkar sjukskrivningar och möjligheten till personliga möten. 
Stora kostnadsökningar på energi och drivmedel påverkar företagets resultat negativt. 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
En hög omsättning i början av året. Ett genombrott med Sidenvägen till Kina med god efterfrågan. 
Vi klarade att upprätthålla en god vinstnivå och omsättning trots stora nedgångar på olja och kraftigt ökade energipriser. 
En hög  
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4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall 
perioden 

Utfall 
perioden 

män 

Utfall 
perioden 

kvinnor 

Utfall helår  Utfall helår  

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %        5,13 %      4,7 %  6 %  

Totalt 8367 h      6200 h  

--29 år  %      7,69 %  

0 - 49 år 6,09 %      4,05 %  

50 -- år 4,23 %      3,46 %  

 

5. Ekonomisk uppföljning, resultat 

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

 

Resultatuppföljning (enhet 
tkr) 

Utfall  
2021-12-31 

Utfall 
2020-12-31 

Avvikelse jmf 
med fg år 

Budget  
2021 

Budget-
avvikelse 

            
Rörelsens intäkter 199 574 192 784 6 790 173 345 26 229 
Rörelsens kostnader -155 823 -147 799 -8 024 -131 718 -24 105 
Avskrivningar enligt plan -29 162 -28 519 -643 -29 977 815 
Nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Rörelseresultat 14 589 16 466 -1 877 11 650 2 939 
Finansiellt netto -4 942 -3 766 -1 176 -6 000 1 058 
Resultat efter finansiella poster 9 647 12 700 -3 053 5 650 3 997 
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6. Investeringsuppföljning 

 

Investeringsuppföljning  
(enhet tkr)  

Projektbudget 
totalt för 
projektet 

Upparbetat  
t o m 2020-12-

31 

Periodens 
utfall jan-dec 

2021 

Ackumulerat 
projekt t o m 

dec 2021 
Budget 

helår 2021 
Budget-

avvikelse 

              
Investeringar > 7 mkr             
RoRo nya färjeläget 202 500 98 271 115 842 214 113 116 500 658 
Invallning cisterner 16 500 0 500 500 3 500 3 000 
0 0 0 0 0 0 0 
              
              
              
              
Summa investeringar > 7 mkr     116 342   120 000 3 658 
Investeringar < 7 mkr             
Myndighetskrav     2 903 2 903 10 790 7 887 
Underhållsinvesteringar     1 333 1 333 16 830 15 497 
Ersättningsinvesteringar     0 0 884 884 
Affärsmässiga     608 608 1 000 392 
Övriga investeringar     0 0 1 390 1 390 
0     0 0 0 0 
        0   0 
Summa investeringar > 7 mkr     4 844   30 894 26 050 
Summa totalt     121 186   150 894 29 708 
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7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys till resultat- samt investeringsuppföljningen 
Resultatet är bättre än budgeterat detta är bl.a. Vindkraftsprojektets förtjänst samt sågat virke. 
Vinstnivån på lägre takt än föregående år, p.g.a. lägre volym olja samt ökade avskrivningar och räntekostnader. 
 
ROCE påverkas negativt av ökade nyinvesteringar och minskad vinst genom höga utdelningar/koncernbidrag och begränsningar i 
ersättnings investeringar. 
 
Investeringen i det nya färjeläget blev dyrare än först budgeterat pga felaktigheter i tidigare konstruktion, behov av forcering samt 
variationer från genomförda geotekniska undersökningar och verklig situation. 
 Soliditetsutveckling är dålig pga höga koncernbidrag/utdelningar tillsammans med höga investeringar.och kommer ytterligare att minska 
efter utdelningar under maj. 

 

8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Omsättning 196 248,9 333,5 192,8 199,5
Vinst 28,2 26,8 45,8 12,7 9,6
ROCE 5,80% 4,90% 8,90% 2,40% 1,30%
Sjukfrånvaro - 6% 4,70% 4,70% 5,13%
Soliditet 31% 29% 30,90% 27,80% 23,30%  

 
9. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av Intern kontroll -  planering och uppföljning 
Systematiskt arbete sker löpande under räkenskapsåret. Fokus på att eliminera risker genom rutinbeskrivningar, kontrollfunktioner m.m. 
ISO certifiering samt revisionen av densamma. Ledningens genomgång två gånger om året. IT upphandling under förberedelse.  

 

 
 

445



193 
 

RESULTATRAPPORT KEAB ÅR 2021 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 

Bolagsordförande: Annika Westerlund 

VD: Anders Strange 

 

Bolagets verksamhetsområden 
• Karlshamn Energi AB: Värme & Kyla, Elnät, Bredband, Laddinfrastruktur och därtill hörande 

tjänster 

• Karlshamn Energi Elförsäljning AB: Elhandel, elproduktion i vindkraftverk 

• Karlshamn Energi Vatten AB: Huvudmannaskap för VA: Vatten & avlopp 

• Klicka eller tryck här för att ange text. 

• Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Karlshamn Energi redovisar ett resultat efter finansiella poster för år 2021 på totalt 9,7 mnkr vilket överstiger budget med 5,9 
mnkr och prognos 1,9 mnkr.   
Inom verksamheten har vi under året haft en hel del störningar inom Vatten, både på vattenverket och på ledningsnätet. 
Utbyggnaden av fiber till kunder på landsbygden är färdigställt. 
 
Investeringar uppgår totalt till 135 mnkr för hela verksamheten, vissa projekt inom Vatten förskjuts till kommande år. 
 
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 
100% år 2021 
 

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 

 Klart. 
Beslut har fattats i 
styrelse och 
förankrats i KF. 

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 
 
 
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme, genom att ersätta reservproduktion baserad på fossila 
bränsle till främst bioolja men även 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 1,5 g/kWh år 2021. Det 
långsiktiga målet är ett 
fossilbränslefritt och klimatneutralt 
fjärrvärmesystem 

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd 
fjärrvärme 

År 2021: 
1,5 gr/såld kWh 
fjärrvärme år 2021 

Utfall år 2021:                 
1,1 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 Rapporteras till EI i 
mars 2022 
Utfall år 2021:                
cirka 10 min 

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. 

Uppkopplade 
mätare 2300 st år 
2021,  
digitala tjänster ska 
införas 

Antal uppkopplade 
Vattenmätare 2511 
st 
 

Helt 

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

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång 
sikt, övertidsrapportering 

 Rapporteras 
helårsvis: utfall -21 
Sjukfrånvaro totalt 
2,4% (jfr -20: 3,6%) 
Övertid 34 tim/anst 
(avser främst 
beredskap) 

Helt 
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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. Under året har VA blivit en del av KEABs ISO certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket har 
varit en stor arbetsinsats.  
KEAB har stort behov av planerad om- och tillbyggnad av verksamhetslokalen pga. den utökningen av VA. Projektet är senarelagt ett år 
enligt beslut i styrelsen. På grund av myndighetskrav, högre driftkostnader, tillfälliga lokaler och begränsat bygglov, är det angeläget att 
detta påbörjas under år 2022. 
 
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 problem med längre leveranstider och högre priser på 
material inom flera områden. Vi har även fått ställa in marknadsföringsaktiviteter. 
Intern krisledning har pågått sedan mars månad år 2020 med avbrott för perioder då det varit mindre effekt på verksamheten. 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). 
 
Karlshamn Energi ansvarar för samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktig med långsiktig planering av verksamheten. Det 
är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade låneutrymme och 
eventuell påverkan på Karlshamn Energis framtida investeringar, ser vi utmaningar och risk för konsekvenser i verksamheten. Vi behöver 
ha långsiktig planering och det skapar problem att enbart ta kortsiktiga beslut.  
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
I verksamheten sker satsningar för framtiden inom alla affärsområden;  
 
Inom Bredband har vi nu nått milstolpen att med full utbyggnad av infrastruktur av fiber i kommunen och att alla permanentboende har 
möjlighet att få uppkoppling. Karlshamn är en av få kommuner i Sverige som har lyckats med detta till år 2021.  
Vi har påbörjat projektet för att installera fibernät i kommunens största lägenhetsbestånd, 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. Arbete för att ta fram ny VA-plan pågår och förväntas bli klar till sommaren 2022. 
Utredningen av Framtida Vattenförsörjning är avslutad och inriktningsbeslut har tagits i alla instanser. 
 
Inom Värme pågår projektet att installera en ny panna baserad på bioolja i Norra nätet, vilken driftsätts under mars månad år 2022. 
 
Inom Elnät har omfattande uppgradering och reinvestering genomförts i vår västra mottagningsstation, detta innebär en bättre redundans 
i Karlshamn vid stora elavbrott.  
 
KEAB har energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är områden som växer snabbt. 
 
Internt har vi genomfört ett omfattande förändringsarbete som avser digitalisering och nya system för fakturering, kundhantering och 
mätinsamling. 
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4. Personaluppföljning  

Personaluppföljning Utfall helår Utfall helår 
Män 

Utfall helår 
Kvinnor 

Utfall helår Utfall helår 

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %      

Totalt 2,39 2,53 1,97 3,60 2,53 

--29 år 5,04 4,64 na 1,31 2,78 

30 - 49 år 2,50 2,49 2,52 3,14 2,31 

50 -- år 2,06 2,40 1,00 4,76 2,33 

Därav sjukfrånvaro som 
avser en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer, 
totalt % 27,71 23,88 42,90 32,26 21,83 

--29 år 0 0 0 0,00 0 

30 - 49 år 14,67 0 57,69 31,56 14,35 

50 -- år 54,64 62,05 0 34,84 26,22 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

 

Resultatuppföljning                     
(enhet tkr) 

Utfall  
2021-12-31 

Utfall 
2020-12-31 

Avvikelse jmf 
med fg år 

Budget  
2021 

Budget-
avvikelse 

            
Rörelsens intäkter 404 157 329 248 74 909 354 774 49 383 
Rörelsens kostnader -301 623 -238 518 -63 105 -257 891 -43 732 
Avskrivningar enligt plan -58 611 -53 550 -5 061 -61 445 2 834 
Nedskrivningar -29 170 -24 968 -4 202 -24 000 -5 170 
Rörelseresultat 14 753 12 212 2 541 11 438 3 315 
Finansiellt netto -5 008 -6 322 1 314 -7 638 2 630 
Resultat efter finansiella poster 9 744 5 890 3 854 3 800 5 944 

 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning KEAB 
(enhet tkr)  

Projektbudget 
totalt för 
projektet 

Upparbetat  
t o m 2020-

12-31 

Periodens 
utfall jan-
dec 2021 

Ackumulerat 
projekt t o m 

dec 2021 
Budget 

helår 2021 
Budget-

avvikelse 

              
Investeringar > 7 mkr             
Elnät - ombyggnad Khn Västra 16 000 333 6 186 6 519 7 000 814 
Bredband utbyggnad landsbygd inkl. externa bidrag  84 000 52 354 21 163 73 517 24 698 3 535 
Bredband utbyggnad skärgård 7 200 -1 521 9 776 8 255 5 450 -4 326 
Värme & Kyla Biooljepanna 19 000 190 7 781 7 971 15 000 7 219 
Om- & tillbyggnad verksamhetslokal Prinsgatan 98 000 7 675 3 266 10 941 8 000 4 734 
Bredbandsnät flerfamiljshus 15 200 0 715 715 4 000 3 285 
             
Summa investeringar > 7 mkr     48 887   64 148 15 261 
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Investeringar < 7 mkr             
Elnät re- och nyinvesteringar   0 15 936 15 936 18 800 2 864 
Bredband nyinvesteringar   0 21 276 21 276 13 552 -7 724 
Värme & Kyla re- och nyinvesteringar   0 10 296 10 296 19 705 9 409 
Laddstolpar & IT   0 1 278 1 278 550 -728 
Fastighet och gemensamma inv.   0 2 747 2 747 7 850 5 103 
        0   0 
        0   0 
Summa investeringar > 7 mkr     51 536   60 457 8 923 
Summa totalt     100 421   124 605 24 184 

       

Investeringsuppföljning KEVAB 
(enhet tkr)  

Projektbudget 
totalt för 
projektet 

Upparbetat  
t o m 2020-

12-31 

Periodens 
utfall jan-
dec 2021 

Ackumulerat 
projekt t o m 

dec 2021 
Budget 

helår 2021 
Budget-

avvikelse 

              
Investeringar > 7 mkr             
Framtida vattenförsörjning, förstudie  1 690 435 2 125 9 000 8 565 
Vattentäkt Mien  2 849 244 3 093 1 000 756 
Vatten utbyggnad enligt KF beslutad VA-plan  0 0 0 0 0 
             
              
Summa investeringar > 7 mkr     679   10 000 9 321 
Investeringar < 7 mkr             
Vatten ledningsnät    13 995 13 995 14 650 655 
Vatten reinvesteringar    15 878 15 878 28 885 13 007 
Vatten exploateringar & nyanslutningar    4 191 4 191 8 250 4 059 
        

             

Summa investeringar > 7 mkr     34 064   51 785 17 721 
Summa totalt     34 743   61 785 27 042 
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
 
Resultat 
Omsättningen ökar främst pga. högre marknadspriser inom Vindkraft och Elhandeln, vilket även medför betydligt högre kostnader för 
inköpt el. Totala resultatet överstiger budget, vilket förklaras av förbättrat resultat inom AO Bredband: engångseffekter av genomförda 
nyanslutningar men även högre löpande intäkter än budgeterat. Även Vindkraften ger ett förbättrat resultat pga. betydligt högre elpriser än 
budgeterat. 
 
Investeringar 
Projekt för utbyggnad av infrastruktur för fiber: prognosen visar lägre total nettoutgift än budgeterat tack vare bidrag från PTS och 
Jordbruksverket. Det har även blivit fler kundanslutningar än planerat, vilket ger högre investering men även högre intäkter. Vissa projekt 
har förskjutits från år 2020 bland annat Vekerum och Pukavik.  
Några projekt förskjuts delvis till nästa år bland annat biooljepannan i fjärrvärmenätet, kylanläggning på Östra Piren, byte av elmätare samt 
vissa reinvesteringar. Om- och tillbyggnad av verksamhetslokal är senarelagt ett år enligt beslut i styrelsen.  
Inom Vatten har flera projekt förskjutits främst på distributionssidan men även på produktionssidan. Vattentäkt Mien och Mörrumsån har 
blivit försenade pga. överklagan av domar.  

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 
 

2017 
 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Andel leverans från SCM av 
total fjärrvärmeproduktion 

 
89,7% 

 
92,9%  96,7%  87,2%  97,7% 

Infrastruktur fiber till hushåll 
i Karlshamns kommun 

  
79% 85% 98% 100% 
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8. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2021 
 
Karlshamn Energi har integrerad intern kontroll som en del av den funktionella organisationen, med proaktivt stöd av olika 
stabsfunktioner såsom Ledningssystem och Ekonomi & Administration kompletterat med extern och intern revision för 
tvärfunktionell kontroll och samordning. Karlshamn Energi har ett ledningssystem med dokumentation av processer, rutiner och 
instruktioner för hela verksamheten samt för verksamhetens viktiga styrdokument såsom policys, mål, verksamhetsplaner, 
bolagsstyrande dokument etc. 
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 genomförs årligen. Intern revision genomförs årligen vid sex tillfällen, 
vilket har resulterar i förbättringsförslag och avvikelser. Laggenomgång inom miljö och arbetsmiljö genomförs av extern part. 
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 2021 
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 
De förändringar och anpassningar vi under förra året fick göra på grund av pandemin har hållit i sig även under 2021. Vi fick 
skjuta på vissa mål och justera andra. Men vi fick också nya mål och utmaningar att jobba med. Vi har lyckats väl med att 
arbeta mot de fem inriktningsmålen utifrån vårt perspektiv och bidra till utveckling av Karlshamns kommun. Från halvårsskiftet 
började vi lätta på en del interna restriktioner enligt utarbetad plan men mot slutet av året fick vi återgå till skarpare 
restriktioner igen.  
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
Karlshamnsbostäder arbetar aktivt med energieffektivering av fastighetsbeståndet för att minska vår klimatpåverkan. Digitaliseringen är en stor del av 
hållbarhetsarbetet då fler uppkopplade fastigheter innebär att vi t.ex. snabbare kan upptäcka och avhjälpa fel i driften. Karlshamnsbostäder är anslutet 
till Klimatinitiativet och Digitaliseringsinitiativet som båda drivs av Sveriges Allmännytta. Vi är på god väg mot en fossilfri maskin- och fordonspark då vi 
fortsätter välja eldrivna alternativ för vår trädgårdsskötsel och vi har under året investerat i fler robotgräsklippare.  
 
Karlshamnsbostäder arbetar för att erbjuda bra bostäder och trygga bostadsområden där människor vill bo och leva. Vi skapar meningsfulla 
fritidsaktiviteter och mötesplatser som stärker den sociala gemenskapen för både barn och vuxna. Tillsammans med bl.a. kommunen och föreningslivet 
jobbar vi för mer mångfald och inkludering. Under 2021 har vi precis som under föregående år fått förhålla oss till pandemin.  
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Minska miljöpåverkan internt EPC-projekt – slutförs 2021 17 % minskning 

2021 med 
referensår 2015 
 

16% Delvis 

 Sänka energiförbrukningen med 30 % 2030 
jämfört med 2008  
 

23 %, 2021 
 

20 % 
/(klimatinitiativet 
ligger vi på 15 % 
men det är mot A 
temp samt 
normalårskorrigerat 
med energindex 
istället för SMHIS 

Delvis 
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gradagskorriering 
och BOA/LOA ) 
 

 Miljödiplomerade, 2021-09-09  
 

Godkänd revidering 2021-09-09 Helt 

 Minska dieselförbrukning 
 

100 % minskning 
Övergång till 
HVO100 
 

Övergång klar Delvis 

 Hållbara bostadsgårdar och utemiljöer samt 
tydliga skötselplaner 
 

Plan färdig 
 

Pågår Delvis 

Fossilfria 2030 
 

Miljödrivna företagsbilar, utbyte sker efter 
hand som avtal löper ut.  
 

30 % 
 

7 % hybrider 
13 % elbilar 

Delvis 

 Eldrivna arbetsmaskiner 
 

Installera ytterligare 
6 stycken 
robotgräsklippare 
Alla övriga 
maskiner som köps 
in skall vara 
eldrivna eller drivas 
med miljödiesel. 
 

7 robotar 
installerade 

Helt 

 Ersätta servicebilar med eldrivna 
arbetsfordon 

2 stycken Pausat pga dyra 
investeringar 

Ej uppfyllt  

Hållbar livsstil för medarbetarna Friskvårdsbidrag  
 

100 % användning 
 

45,5 % nyttjande Delvis 

 Friskvårdstimme  
 

100 % nyttjande 
 

13 % nyttjande Delvis  

 Utreda alternativ till den traditionella 
arbetsformen: arbetstid, schemalagd 
             oregelbunden arbetstid, jobba  
             hemifrån etc 

Utredning klar  Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

Minska hyresgästernas miljöpåverkan Fossilfri bilpool till hyresgäster  
 

1 bil 
 

0 bilar (under 
utredning ) 

Ej uppfyllt  

 Cykelkoncept med elpoolscykel 
 

1 koncept 
 

0 koncept Ej uppfyllt  

 Cykelförråd på marknivå, cykelpump, 
laddmöjlighet till elcykel  
 

2 stycken 
 
 

Pausad Ej uppfyllt  

 Laddstolpar till elbilar  
 

5 stycken till i 
beståndet 

1 st 
 

Delvis 
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 Automatisk tvättmedelsdosering i 
gemensamma tvättstugor 
 

100 nya 
hyresgäster 

Möllebacken, 213 
hg. Fler släpps på 
efter hand som 
renoveringar 
fortlöper. 

Helt 

 Öka medvetenheten hos hg om minskad 
miljöpåverkan 
 

 Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

Hälsofrämjande aktiviteter för 
hyresgäster 

Erbjuda aktiviteter på befintliga utegym  
 

5 tillfällen 
 

3 Delvis 

 Spelningar på bostadsområden  
 

20 stycken 
 

10 av 20 Delvis 

 Caféverksamhet med aktiviteter Minst 2 omr/vecka 2/vecka sedan sep Delvis 
Utveckla förebyggande arbete kring 
barns och ungas hälsa 
 

Avhysning av barnfamiljer 
 

0 stycken 
 

0 stycken Helt 
 

 Samarbete med föreningsliv 2 stycken Pausad pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  
 

Möjlighet till delaktighet och inflytande 
för hyresgäster 

Skapa en struktur för hur vi arbetar med 
hyresgästinflytande. Rutiner för fysiska 
möten/möten i bostadsområden, aktiviteter 
på sociala medier mm  
 

Skapa struktur 
 

Pga pandemin har 
vi ej kunnat hålla 
dessa möten. 
 

Ej uppfyllt  
 

 Sommarträffar på utvalda områden Minst 10/vår-
sommar 

20 träffar 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 och praktik 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 om att bo i hyresrätt hos våra hyresgäster genom att erbjuda ”Boskola”, vi vill också öka den digitala kunskapen hos 
hyresgästerna genom att utbilda i digital teknik och mobilt användande. På grund av Covid-19 har vi tyvärr inte kunnat genomföra dessa aktiviteter på 
ett säkert sätt men vi planerar dem till 2022.  
 
Under 2021 har vi börjat erbjuda läxhjälp i ett av våra större bostadsområden. En gång i veckan har barn haft möjlighet att få stöd och hjälp. Intresset 
har varit stort och till 2022 kommer vi utöka med fler grupper och ytterligare områden. 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Öka kunskapen kring rättigheter och 
skyldigheter för boende i hyresrätt  
 

Alla nyinflyttade ska delta i vår Boskola 100% av alla 
nyinflyttade 
 

 30% (mindre 
grupper pga Covid-
19) Uppstart sept 

Delvis 

 Lägga upp videor på hemsidan kopplade till 
boskolan. Saker som du förväntas göra 
själv i din lägenhet.  
 

5 st 
 

0 st 
Samverkan med 
förvaltn. Vad, hur? 

Ej uppfyllt  

 ”Nudging” inom sopsortering, fimpar och 
städning i tvättstugor 

3 exempel 
 

Miljöhus Fridhem 
klart. 

Delvis 

Öka den digitala kunskapen för våra 
hyresgäster 
 

Erbjuda alla hyresgäster utbildning i digital 
teknik utefter behov  
 

6 st 
studiegrupper/år i 
samarbete med 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 
 

Planerat till hösten 
2021 
Flyttas till -22 

Ej uppfyllt  

 Utbildning genom studiecirklar 
             mobilt användande 

4 st 
studiegrupper/år i 
samarbete med 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Planerat till hösten 
2021, men 
framflyttat till mars-
22 pg a pandemin 

Ej uppfyllt  

Motverka ensamhet och verka för en 
meningsfull och aktiv fritid 

Erbjuda studiecirklar i olika ämnen  
 

10 studiecirklar/år 
 

5 stycken (pg a 
pandemin) 

Delvis 
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 Gröna KABO – utöka med nya 
odlingsprojekt. Möjlighet för hg att själva 
odla och sköta planering 
 

2 st 1 st nytt område 
samt utökning av 2 
befintliga 

Delvis 

 Samverka med Blekinge Trädgårdsakademi 
i syfte att öka intresse för odling i våra 
bostadsområden, samt lära sig att odla året 
runt, odlingscafé 

1 café/vecka i olika 
områden 

1 café/vecka Helt 

Öka medvetenheten (till hg och 
medarbetare) kring Agenda 2030 

Kommunikationsinsats kring Agenda 2030 
och saker hg kan göra för att bidra 

2 insatser/år Samplanering 
marknad. 
Hållbarhetsrapport 
ligger på hemsida 

Delvis 

Öka människors konkurrenskraft och 
möjlighet att forma sitt eget liv 

Projekt med Arbetsmarknadsenheten  
 

2 praktikplatser 
med efterföljande 
max 6 mån arbete 
 

2 
projektanställningar 
via Kommunen tom 
2021-11-30 

Helt 

 Praoelever  
 

Minst 2 praoelever 
 

Pausat pga Covid-
19 

Ej uppfyllt  

 Lärlingsplatser och APL  
 

Minst 1 elev 
 

1 st elev - APL Helt 

 Läxhjälp  
 

Minst 1 kurs 
 

1 kurs Helt 

 Språkskola, kurs i jobbsökning  
 

Minst 1 kurs 
 

1 stycken Helt 

 ”Prova på” praktik  
 

 2 stycken som 
arbetstränat 

Helt 

 Besök i skolor och informera om våra yrken 2 tillfällen 1 träff med åk 5 
Bodestorpsskolan  

Delvis 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
För att utveckla och bibehålla en god standard i våra fastigheter fortsätter vi att arbeta i kapp vårt eftersatta underhåll. Vi har ett partneringavtal som 
innebär att vi under 2018-2026 ska investera 230 mkr i underhåll som vi finansierar med egna medel. 
 
Antal tillförda bostäder under 2021 uppgår till 10 st. Sju har tillkommit genom ombyggnation av lokaler och tre via köp av fastighet. Inga nyproducerade 
bostäder har tillförts under året.  
 
Utbyggnad av fiber i beståndet har kommit igång under året, arbetet fortgår under 2022. 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Tillföra 100 bostäder under perioden 
2021-2026 

Antal tillförda bostäder  10 Delvis 

Arbeta ikapp det eftersatta 
underhållet 

Totalt 230 mkr under åren 2018-2026 14 mkr 2021 5,9 mkr per 2021-12-
31. Justerat underlag 
sedan tidigare 
rapporteringar.  
 

Delvis 

Veta vilket behov av framtida boende 
som efterfrågas 

Undersöka efterfrågan på nuvarande 
boendeform (gällande boendeattribut och 
kostnadsbild) men även alternativa 
boendeformer (tex concept living, co-
living. ägandeformer etc) 

Analys av utfall och 
slutsatser om vad 
vi ska bygga i 
framtiden 

 Ej uppfyllt  

Införskaffa byggbar mark 
 

Minst ett markköp om året Antal markköp 1 köp Helt 

Fiberutbyggnad i hela beståndet Antal bostäder med fiberanslutning  
Start januari -2022. KEAB försenade. 
KEAB driver, påbörjas Q1-22, klart Q2-23 

500 lgh 25 lägenheter, KEAB 
driver projektet där vi 
blir Dpl 

Ej uppfyllt  

Nyttja våra sponsorsamarbeten 
smartare 

Ung Företagsamhet – göra ett projekt 
tillsammans med fokus på skolbarn och 
idéer för framtidens hållbara boende 

1 aktivitet Projekt med 
Bodestorpsskolan åk 5 

Helt 

Stärka samarbetet med kommunen 
och/eller systerbolag 
 

Arbeta aktivt för nya samarbeten 
 

 Kommunikationsnätverk 
skapat 

Delvis 

 Välfärds-IT med Karlshamn Energi.  
 

4 lgh 
 

0 lägenheter. Pausat 
pga Corona. 

Ej uppfyllt  

462



210 
 

 Vräkningsförebyggande  
 

En träff/kvartal 4 träffar Helt 

 Fortsatt stöd till kommunen avseende 
träffpunkterna 
 

12 000 kr 
 

Ej inkommit ansökan 
från ansvarig hos 
kommunen, som 
återkommer till 2022 

Ej uppfyllt  

 Inkluderingsfrågor 2 träffar/år 2 träffar Helt 

 
  

463



211 
 

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. Under 2021 inledde vi ett samarbete med en ideell 
förening i ett IOP-projekt (idéburet offentligt partnerskap), där vi under tre år erbjuder ofrivilligt ensamma social tid. Umgänget är kostnadsfritt, och 
individen väljer själv vilken aktivitet som känns meningsfull. En äldrekonsulent är knuten till samarbetet, att lära känna målgruppen och förstå behoven 
har varit viktigt för att kunna erbjuda rätt insatser.  
 
Vissa planerade aktiviteter har fått utgå men vi har glädjande nog kunnat genomföra Day Camp för andra året i rad, i år med 92 deltagande barn 
 
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 
Trygga hyresgäster som känner 
stolthet för sitt bostadsområde. 

Huskurage/våld i nära relation  
 

Proaktivt arbete 
genom information 
 

Löpande information till 
alla nyinflyttande via 
Kaboskolan, projekt på 
plats och informera ute 
på omr. Start sept. 

Helt 

 Förstärkning av yttre skalskydd  
 

Porttelefoner i 
trapphus med mer 
än 4 lgh. 
 

26 stycken  Delvis 

 Trygghetsvandring  
 

På utvalda 
områden med egen 
personal. 
 

2 områden/vecka Helt 

 Grannsamverkan polis/kommun  
 

4 studiecirklar 
 

4 studiecirkel Helt 

 Arbeta för att minska antalet konstaterade 
störningar 
 

Minska med 5 %  
 

Indikatorsnivån ej 
mätbar. Arbetar 
störningsförebyggande.  

Delvis 

 Boinflytande/dialog med hyresgäster. 
Temamöten samt dialogmöten 
(tillsammans med Marknad) 

Minst 1 möte/år 
 

Planerat till hösten 
Möten inställda pg a 
pandemin 

Ej uppfyllt  

 Arbeta aktivt med att identifiera 
vanvårdade lägenheter/misskötta 
lägenheter för att kunna vidta åtgärder och 
förhindra vräkning om möjligt 

 Pågår kontinuerligt i 
samarbetet med 
Förvaltn.  

Helt 
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 Utreda varför vi har relativt låg andel nöjda 

(72 % jmf 79 % NKI) kunder i samband 
med omflyttning samt upprätta 
handlingsplan 

 Processutveckling 
startad. Test i utvalt 
område pågår. 

Delvis 

Socialt projekt för äldre (tema: 
ofrivillig ensamhet och förbättrad 
hälsa) 

Seniorvän 375 000 kr/år 
 

Pågår 2021-23 Helt 

 Kreativum för äldre  
 

100 hg Utgår pg a IOP Ej uppfyllt  

Socialt projekt för socioekonomiskt 
utsatta barn 

Day camp 100 barn 92 barn Helt 

Arbetar för barns rättigheter enligt 
FN:s barnkonvention 

Barnens Träd  
 

1 träd om året 
 

Oktober-21 Helt 

 Barns rätt till trygga o tillgängliga lekplatser Lekplats i projekt 
Möllebacken. 
Planering påbörjad. 

Möllebacken pågår 
Fridhem och 
Myntvägen klart 

Delvis 

Äldres sociala trygghet o hälsa Samarbete med Lunds universitet: 
 

   

 - Tillgänglighet i boendet  
 

24 timmar LU jobbar på 
slutrapport, vi har 
medverkat och 
återkopplat. 

Helt 

 - Kritiska situationer för äldre  
 

48 timmar Avslutat Helt 

 - Ofrivillig ensamhet  16 timmar 
 

Samverkan pågår ej för 
tillfället 

Helt 

 - Boendeattribut 16 timmar Studien pågår Helt 
Nöjda kunder Nöjd kundindex – Analys av vad som 

skapar trygghet samt implementation av 
Netigate 

>83% Övergång från NKI till 
NPS klar samt 
identifierat de viktigaste 
frågorna 

Helt 

Möjliggöra fritidsaktiviteter för barn 
och ungdomar 

Aktiviteter på lov i samarbete med FK 
United, Kreativum 

2 aktiviteter Sommar, höst inställd 
pga pandemi 

Delvis 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Total måluppfyllelse = delvis 
 
Under året har en total genomlysning av organisationen genomförts, vilket mynnat ut i en ny organisation som verkställdes 1 september. Syftet med den 
nya organisationen är bl.a. att skapa en organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt 
kompetensförsörjning.  

Under hösten jobbades ny affärsplan fram för perioden 2022-2026. Vi har identifierat fyra målområden som ligger till grund för samtliga 
verksamhetsmål och strategier. Våra målområden är god lönsamhet, nöjda hyresgäster, engagerade medarbetare och social- och ekologisk hållbarhet. 
Vi arbetar kontinuerligt med att tydliggöra dessa målområden och skapa intern förståelse för vad de innebär i det dagliga arbetet. 
 
Det är viktigt för oss med engagerade medarbetare sin ges möjlighet till kompetensutveckling. Under året nyttjades bara ca 50 % av 
utbildningsbudgeten vilket främst beror på att kostnader för resor och logi har uteblivit då merparten av alla kurser och seminarier genomförts digitalt.  
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Verksamhetsutveckling 
 

Projekt med inriktning att 
utveckla/förbättra/effektivisera vår 
verksamhet med personal från olika delar 
av verksamheten: 

   

 • Processen visning till inflyttning  
 

 Processutveckling 
pågår samt test i 
utvalt område. 

Delvis 

 • Överlämning nyproduktion till 
förvaltning  

 

  Ej påbörjad. Ligger 
i planeringslista. 

Ej uppfyllt  

 • Projektprocessen 
 

 Påbörjad Delvis 

 • On/off boarding, 
rekryteringsprocessen  

 

 Påbörjad Delvis 

 • Rätt uppgifter i vårt 
fastighetssystem, arbetet 
påbörjas 2021, lokaler och 
blockuthyrning – 3D scanning 

 Påbörjat, 3D 
scanning i dagsläge 
ej aktuellt. 
Digitalisering alla 
ritnignar pågår. 

Delvis 

 Internkontrollplan 
 

 Internkontrollplan 
för 2022 klar 

Helt 
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 Bättre kunskap om de program vi använder 
 

Bättre kunskap ger 
effektivare 
arbetssituation 
 

Planering för 
internutbildning 
ALLA kommer 
starta Q4-21 

Delvis 

 Utredning ägarlägenheter 
 

Utredning klar 
 

 Delvis 

 Höjd kompetens i interkulturell 
kommunikation 

Fler hg tar del av 
vår kommunikation 

Vi testar olika 
metoder och 
kanaler och 
utvärderar 

Delvis 

Digitalisering 
(Affärsutveckling 
Hyresgästkommunikation 
Effektivare arbetssätt) 

Elektronisk bokning av tvättstuga 
 

100 hyresgäster 
 

50 st sedan tidigare 
+ ca 60 till i 
dagsläget fram till 
31/8-21 

Helt 

 Bokning av tvättstuga via webb eller app 
 

Alla med 
elektronisk bokning 
 

Alla har tillgång, 
instruktioner finns 
på hemsidan 

Helt 

 Utredning budgetverktyg Utredning klar Budgetverktyg 
beställt 

Helt 

 Digitala personalakter 100 % Nyanställda digitalt, 
ej fört över gamla 
akter 

Delvis 

 Digitala hyresavier 100 % Ca 40 % Delvis 
 Implementering DocuNote 100 % 70 % upparbetning 

och utbildning 
pågår i planering. 
Omtag utbildning 
samt strukturell 
uppbyggnad 
påbörjas Q3-21. 
Kommer fortsätta 
2022 

Delvis 

 Automatiserad visningsinbjudan till hg  Automatiserade 
utskick klart 

Helt 

 Implementation ImBox, Facebook och 
Messenger 

 Alla kanaler 
upprättade, 
personal utbildad 

Helt 

 Egen kö för bilplatser  Kösystem i drift Helt 
 Fastighetsövervakning Utvalda objekt 

 
Planering på 
energi. 
Beställt, planerat 
klart u. Q4-21. 
Försenad 

Delvis 
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 Digitalt ritningsarkiv in i Ibinder 70 % 
 

50 % Delvis 

 Uppdatera Ur-plan med underhållsplaner 
 

100 % 95 % Delvis 

Kompetensutveckling Upprätta och följa utbildningsplan.  
 

25 000 kr/anställd 
 

12 477 kr/person Delvis 

 Öka kunskapen kring offentliga handlingar 
och diarie 
 

100 % deltagande i 
utbildning 
 

100 % deltagande i 
utbildning 

Helt 

 Öka den ekonomiska kunskapen hos chefer  
 

Alla chefer deltar i 
utbildning 
 

Skjuts till 2022 Ej uppfyllt  

 Ökad kunskap internt kring 
kommunikation/information till hg 
 

Workshop 
 

Pausad pga Covid-
19. Individuell 
coachning har 
gjorts löpande. 

Delvis 

Effektiv och lättillgänglig 
internkommunikation 
 

Bredda vårt sätt att kommunicera och 
informera genom implementering av 
Intranät IntraNote 

Andel som tar del 
av info 

System upprättat. 
Implementering 
2022. 

Delvis 

Jämställd och jämlik arbetsgivare 
 

Utbildning i jämlikhetsfrågor för samtliga 
medarbetare och chefer. 

100 % deltagande 
 

Stoppad pga Covid-
19 ska genomföras 
fysiskt 

Ej uppfyllt  

Hållbar organisation 
 

Framtidens kontor utredas 
 

Utredning klar  Ej uppfyllt  

Upphandling med krav på ekologisk 
och social hållbarhet 

 1 projekt Laddstolpar 
kvarteret 
Norrköping 

Helt 

Engagerade medarbetare     
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
- Begränsad kommunal borgen vilket medför att vi måste avstå investeringar som skulle generera intäkter. Vi har också stora 

svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget är så osäkert 
- Försenade detaljplaner 
- Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter 
- Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter 
- Ökade driftskostnader som vi inte kan påverka 
- Ovanligt många skador under året 
- Ny organisation från 1 september 
- Låg hyreshöjning 
- Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material 

 
 
Effekter av Covid-19 

- Sämre service till våra hyresgäster; delar av året har vi inte vi åtgärdat enklare fel i lägenheterna, inga fysiska visningar av 
lägenheter (dvs kunder blev tvungna att ta beslut om sitt boende utan att ha varit där), kontoret har varit helt stängt för besök, 
färre aktiviteter, tar inte emot tillvalsbeställningar och utför väldigt lite inre underhåll (målning, tapetsering och golvbyte). Från 
halvårsskiftet började vi gå tillbaka mot normala rutiner och sedan 15/8 började vi visa lägenheter fysiskt 

- Fortsatt digital utveckling i bolaget 
- Vissa mål pausas pga går inte att genomföra på ett säkert sätt 
- Färre uthyrda studentlägenheter till följd av digital undervisning 
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
- Stabil ekonomi 
- Största lokala hyresvärden 
- Stor geografisk spridning 
- Brett produktutbud 
- Hög servicenivå 
- Välunderhållna lägenheter 
- Gott renommé 
- Nära relationer till våra kunder 
- Trygga kunder 
- Välmående medarbetare 
- Boinflytande 
- Arbetar aktivt med inkludering 
- Gott samarbete med sociala myndigheter 
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4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall helår Utfall helår 
Män 

Utfall helår 
Kvinnor 

Utfall helår Utfall helår 

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %      

Totalt 2,57 % 2,20 % 3,29 % 3,26 % 3,30 % 

--29 år 0,85 % 0,35 % 2,85 % 3,59 % 1,95 % 

30 - 49 år 3,86 % 3,06 % 5,47 % 3,88 % 5,85 % 

50 -- år 1,45 % 1,54 % 1,28 % 2,62 % 0,95 % 

Därav sjukfrånvaro som 
avser en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer, 
totalt % 12,49 % 22,01 % 0 % 30,06 % 47,60 % 

--29 år 0 % 0 % 0 %   

30 - 49 år 17,40 % 32,76 % 0 %   

50 -- år 0 % 0 % 0 %   
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5. Ekonomisk uppföljning, resultat 

 

Resultatuppföljning (enhet tkr)
Utfall 

2021-12-31
Utfall

2020-12-31
Avvikelse jmf 

med fg år
Budget 

2021
Budget-

avvikelse

Rörelsens intäkter 229 335 228 109 1 226 229 170 165
Rörelsens kostnader -139 059 -133 980 -5 079 -133 029 -6 030
Avskrivningar enligt plan -44 669 -41 605 -3 064 -46 039 1 370
Nedskrivningar 0 0 0 0 0
Rörelseresultat 45 607 52 524 -6 917 50 102 -4 495
Finansiellt netto -14 519 -13 960 -559 -14 880 361
Resultat efter finansiella poster 31 088 38 564 -7 476 35 222 -4 134
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6. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning 
(enhet tkr) 

Projektbudge
t totalt för 
projektet

Upparbetat 
t o m 2020-

12-31

Periodens 
utfall jan-dec 

2021

Ackumulerat 
projekt t o m 

dec 2021

Budget helår 
2021

Budget-
avvikelse

Investeringar > 7 mkr
Hällaryd, nybyggnation och nya lgh i befintligt hus 30 000 1 178 390 1 568 7 000 6 610
Möllebacken 200 000 27 700 88 332 116 032 55 000 -33 332
EPC 60 000 45 028 13 795 58 823 15 400 1 605
Nybro, inkl Alingsås 27 100 000 1 153 3 921 5 074 5 000 1 079
Nyproduktion Mörrum 30 000 1 044 20 1 064 0 -20
Ombyggnad lokal --> lgh Bokvägen Svängsta 8 000 7 221 1 074 8 295 1 000 -74
Höralyckan 10, LSS-boende Mörrum 15 000 111 -111 0 7 500 7 611
Recordvägen 34, LSS-boende Svängsta 15 000 7 -7 0 7 500 7 507
Perennagården,Göken 2, LSS-boende Karlshamn 15 000 0 0 0 7 500 7 500
Stambyten 7 600 153 3 705 3 858 7 600 3 895
Ombyggnad omsorgslokaler 10 900 7 671 3 590 11 261 0 -3 590
Summa investeringar > 7 mkr 114 709 113 500 -1 209
Investeringar < 7 mkr
Ombyggnad lokal --> lgh Hagaslätt Karlshamn 3 000 2 122 379 2 501 1 500 1 121
Fiberutbyggnad 2 033 0 1 350 1 350 1 350 0
Porttelefoner 3 825 0 433 433 1 350 917
Oförutsett underhåll 5 000 0 6 412 6 412 5 000 -1 412
Utemiljö Iglavägen 600 0 375 375 600 225
Robotgräsklippare 300 0 297 297 300 3
Tvättstugor, 3 st Frälsegårdsvägen 2 100 0 2 212 2 212 2 100 -112  
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7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys till resultat- samt investeringsuppföljningen 
Drift:  
På grund av stoppade projekt har planerade åtgärder i fastigheter inte gjorts och därmed har vi inte kunnat göra planerade hyreshöjningar 
vilket har bidragit till minskade intäkter jämfört med budgeterat. Samt att det var budgeterat för en hyreshöjning om 1,5 %, medan den 
faktiska blev 1,25 %.  
På grund av uppsagda lokalavtal och svårigheter att hitta nya hyresgäster till våra lokaler står vi med en del tom-hyror. Vi har inte möjlighet 
att låna mer pengar för att bygga om lokalerna till lägenheter vilket gör att vi hamnar i ett läge med stora kostnader för outhyrda lokaler 
vilket påverkar resultatet negativt.  
El- och uppvärmningskostnaderna blev betydligt högre än budgeterat, en konsekvens av en kall vinter och höga priser.  
Utifrån pandemin har vissa planerade aktiviteter fått ställas in och därmed inte inneburit någon kostnad för året, medan skadeläget i 
fastigheterna som råder har kostat mer vilket gjort att vi fått fördela om resurserna.  
Personalkostnaderna har påverkats genom oförutsedda kostnader om 900 tkr i AD samt ökade kostnader i samband med 
organisationsförändringen vi gjort.  
Vi hade inte budgeterat något för utrangeringar (är gjort för 2022 och framåt) vilket gett oss ett utfall på – 2,2 mkr för den posten.  
 
Investeringar:  

• Projektet i Hällaryd har i år varit pausat pga begränsad borgensram och försenad detaljplan. Vi har tittat på möjligheten att sälja 
fastigheten om vi inte får borgen för projektet, beslut kommer fattas under 2022. 

• Projektet på Möllebacken går snabbare än planerat vilket även påverkar betalplanen som tidigareläggs. Inga lån utöver 
budgeterade har behövt tas 2021, sista lånet för Möllebackenprojektet tas januari 2022. 10 mkr som var planerade 
självfinansierat 2023 har tidigarelagts pga säkra pris på inköp av material. Inköpet är gjort 2021 istället för 2023. Samtliga 
lägenheter beräknas vara färdigställda 2022, endast markarbete väntas till 2023.  

• EPC-projektet är i slutfasen men pga Covid-19 kvarstår lite till 2022. 
• Inköp av Alingsås 27 har gjorts under året, totalt 3 651 tkr, taget från egna medel. Ägd från juni 2021. Ingår i projektet Nybro 

(inkl Alingsås 27). 
• Ombyggnation av LSS-boenden har stoppats av kommunen och nedlagda kostnader är fakturerade kommunen. 
• Vi har stoppat några av de planerade stambytena för att kunna åtgärda de skador som uppkommit, de går under rubriken 

oförutsett komponenter. 
• Ombyggnad omsorgslokaler avser följande: Båtsmansvägen 6: total investering: 2 145 tkr. Solrosen: total investering: 4 198 tkr. 

Perennagården: total investering 4 034 tkr, ombyggnad TH-boende på Varberg: gjorts löpande när någon flyttat ut (2 lgh 
kvarstår), total investering 884 tkr. Samtliga påbörjade ombyggnationer omsorgslokaler är klara 2021. 

• Fiberutbyggnad och porttelefoner har justerad beräknad totalutgift vilket beror på att vi i initialt räknade med hela beloppet som 
investering men en del kommer hamna i driftbudgeten, skillnaden redovisas där och här är endast investeringsdelen. Nya 
tankar kring var vi ska sätta porttelefoner har gjort att utfallet 2021 är lägre än planerat. 

• Vi har haft ett påbörjat projekt i Svängsta, kallat Abborresjön. Detta projekt har inte varit med i investeringsbudgeten 2021 och 
styrelsen har valt att lägga ner projektet. Nedlagda kostnader på 444 tkr i projektet är kostnadsfört 2021. 
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8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Balansomslutning ttk 1155 1266 1471 1489 1595
Soliditet % 19 19 18 21 20
Avkastning TK % 4 4 3 4 3
Avkastning EK % 14 14 13 12 10

 

 
9. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2021-01-01--2021-12-31 
Beställningsrutinen inom Boservice 
Rutinen för beställning av tjänster är uppdaterad. Vårt tidigare rekvisitionssystem används inte längre utan beställningar görs istället via 
fastighetssystemet. Vid direktupphandling kan beställning även ske via e-post eftersom beställningen då inte behöver kopplas till fastighetssystemet. 
Ekonomisk avstämning sker månadsvis. 
 
Uppföljning partneringavtal 
Checklista för kontrollpunkter är framtagen och arbetet är påbörjat. 
 
Avhysningsprocessen 
Befintliga rutinbeskrivningar följs och stickprov görs kontinuerligt för att säkerställa att vi följer våra rutiner. 
 
Rutin för inköp och avyttring av leasingbilar 
Checklista för kontrollpunkter är framtagen och arbetet är påbörjat. 
 
Årlig miljödiplomering 
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. Miljödiplomeringen har 
genomgått revision och godkänts i september 2021. 
 
Arkiv- och diarierutiner 
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Fortsatt arbete med genomgång av befintliga rutiner för arkivering och diarieföring. Utbildning för samtliga medarbetare i offentliga handlingar och 
diarieföring har genomförts. Justeringar har gjorts i programvaran för arkiv och diarieföring, DocuNote, för att uppfylla krav för god diarieföring.  
 
System för kundundersökning 
Övergång till nytt system har skett 2021. Kundundersökningen är genomförd och resultatet har delgetts ledningsgruppen. 
Under 2022 kommer rutiner upprättas för hur vi ska arbeta med resultatet i systemet. Utvärdering sker under 2022. 
 
Systemgenomgång lokaler 
Prissättning av objekten pågår samt ska en plan tas fram för att hyra ut objekten.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Årliga skyddsronder har genomförts med skyddsombud och därvid bekräftat bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och gjorda anmärkningar har 
åtgärdats.  
Uppföljning sker löpande i verksamheten, vid alla arbetsplatsträffar för ev. beslut och åtgärder. 
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RESULTATRAPPORT KREATIVUM I BLEKINGE AB ÅR 2021 
Period: Jan-dec 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB  

Bolagsordförande: Per-Ola Mattsson   

VD: Samuel Henningsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
• Besöksmål turism/allmänhet 

• Konferenser och gruppbokningar 

• Fortbildningar skolpersonal 

• Bokade skolbesök 

 
Sammanfattning  

Sammanfattning av resultat i förhållande till uppdrag och KF:s inriktningsmål 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, 
ungdomar och vuxna till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. 
 
Verksamheten har under första halvåret 2021 kraftigt påverkats av pandemin. På grund av regler, rekommendationer och restriktioner har Kreativum 
bara kunnat erbjuda verksamhet omfattande ca 10 % av det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma grad. Skolverkets förändrade 
statsbidragshantering har också påverkat bolagets intäkter. Kostnader har hanterats bland annat genom att förhandla om hyresreduktion samt 
genom att hyra ut personal. Från och med 1 juli har Kreativum tagit över ansvaret för innehållet på Ire natur och kulturskola. Jämfört med prognosen 
per den 31 augusti så blev resultatet för helåret 547 000 kr bättre. 
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Resultat och måluppfyllelse: 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 

Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 
inriktningsmål. Beskriv också de viktigaste bidragen för att uppnå KF:s mål. Detta kommer att vara underlag till kommunens 
årsredovisning. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativums uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering 
av arbetskraft. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar 
och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
 
 
Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
    Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Intresset för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling samt kunskap om forskning är en viktig fråga 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. Samt arbetet med Ihre natur och kulturskola. 
 
 
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.  

60 000 37 160 Delvis 
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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 

2 
heldagsevenemang 

Delvis 

 

 

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  Helt 
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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. 

Två nya 
skolprogram och en 
ny utställning 

 

Helt 

 
2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Kreativum var i stort sett helt nedstängt till och med april månad. Den stora utställningen om dinosaurier öppnades upp i mindre 
omfattning under maj månad. Från och med mitten av juli kunde vi ha öppet i lite mer normala former men ändå med två insläpp per dag 
där vi hade stängt en timma mellan de båda insläppen för rengöring. Detta möjliggjorde ett normalt besöksantal för juli och augusti men 
eftersom vi hade stängt en timma mitt på dagen så minskade antalet gäster i café och butik, vilket ger ett bra ekonomiskt bidrag till 
helheten. Från och med september och året ut kunde vi ha normalt öppet men mot slutet av året med begränsning av totalt antal 
besökare i anläggningen, vilket innebar att vi fick tacka nej till besökare mellan jul och nyår.  
Totalt sett hade vi ungefär 32 000 besökare vilket få anses riktigt bra med tanke på årets början. Vår dinosaurieutställning bidrog till 
besöksintresset på ett mycket positivt sätt.  
Vid framtagandet av budget 2021 fanns det en tro på att restriktionerna skulle lätta tidigare än vad som skett. Intäktstappet motsvarar 
nästan hela avvikelsen. Konferensverksamheten har i stort sett legat nere vilket är en bidragande orsak till intäktsbortfallet.  
Med andra ord så har vi klarat av att ge skolorna det som efterfrågats, besöksantalet i anläggningen har varit bra med tanke på 
pandemins järngrepp i början av året. Det som fått ta mest stryk har varit konferensanläggningen. 
 
Under arbetet med att ta fram budget 2022 genomfördes en analys om vårt upptagningsområde. Vi har under 2021 sett att riktade 
marknadsföringsinsatser till vissa städer via sociala medier gett direkt effekt i bokade biljetter. I vårt nya biljettbokningssystem så ser vi 
varifrån våra besökare kommer och kan se hur marknadsföringen får direkta effekter. Inom 1,5 timmes restid bor det 700 000 personer 
och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. Inom detta område så är vårt utbud unikt. Vi gjorde några tester under höstlovet 
och jullovet och ser att riktad marknadsföring ger direkta resultat. 
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3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Som beskrivits i punkten ovan så var utställningen med dinosaurierna en framgångsfaktor för 2021. Under hösten 2021 har 
personalens engagemang och innovationsförmåga varit en framgångsfaktor där många kreativa lösningar har arbetats fram 
för att ge gäster och besökare en fantastisk upplevelse. En annan framgångsfaktor är en aktiv styrelse som är engagerad i 
verksamheten. Kreativums anställda har förmågan att se möjligheter i ett problem vilket ger gott hopp om utvecklingen för 
2022 och den nya permanenta utställningen som kommer att utvecklas under 2022.natur och kulturskola. 

 

4. Personaluppföljning 

Personaluppföljning Utfall helår Utfall helår 
Män 

Utfall helår 
Kvinnor 

Utfall helår Utfall helår 

  2021 2021 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro %      

Totalt 2,86%   2,75%  

--29 år      

30 - 49 år      

50 -- år      

Därav sjukfrånvaro som 
avser en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer, 
totalt % 0   0  

--29 år      

30 - 49 år      

50 -- år      
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5. Ekonomisk uppföljning, resultatuppföljning 

Resultatuppföljning (enhet tkr)
Utfall 

2021-12-31
Utfall

2020-12-31
Avvikelse jmf 

med fg år
Budget 

2021
Budget-

avvikelse

Rörelsens intäkter 15 708 12 180 3 528 19 603 -3 895
Rörelsens kostnader -18 316 -14 708 -3 608 -17 438 -878
Avskrivningar enligt plan -604 -362 -242 -1 020 416
Nedskrivningar 0 0
Rörelseresultat -3 212 -2 890 -322 1 145 -4 357
Finansiellt netto -60 -18 -42 -92 32
Resultat efter finansiella poster -3 272 -2 908 -364 1 053 -4 325  
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6. Investeringsuppföljning 

Investeringsuppföljning 
(enhet tkr) 

Projektbudget 
totalt för 
projektet

Upparbetat 
t o m 2020-12-

31

Periodens 
utfall jan-dec 

2021

Ackumulerat 
projekt t o m 

dec 2021

Budget helår 
2021

Budget-
avvikelse

Investeringar > 7 mkr
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Summa investeringar > 7 mkr 0 0 0
Investeringar < 7 mkr
Ersättningsinvestering belysning 1 800 54 9 63 1 800 1 791
Ersättningsinvestering digital vetenskapsbiograf 4 000 28 3 215 3 243 4 000 785
Ersättningsinvestering kök 345 10 355 -10
Investering konferensteknik 5 177 182 -177
Investering basutställning teknik & naturvetenskap 1 750 516 510 1 026 -510
Investering utställning skog & miljö 500 386 -136 250 136

0 0
Summa investeringar > 7 mkr 3785 5 800 2 015
Summa totalt 3785 5 800 2 015  
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7. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
Det är inte relevant att jämföra resultatet med föregående år med tanke på att pandemin gjorde att Kreativum i stort sett fick näringsförbud 
under 2020. Även 1:a halvåret 2021 hade anläggningen endast kunnat ha öppet i begränsad omfattning. Vid framtagandet av budget 2021 
fanns det en tro på att restriktionerna skulle lätta tidigare än vad som skett. Det positiva under 2021 är Kreativum lyckats ta emot 32.000 
besökare (2019; 28.600) och att Kreanova har lockat ca 2.300 besökare sedan ny-öppningen i mitten av juli. Intäkterna från allmänhet, 
konferens & skolbesök landar för året på ca 5,9 mkr, 5,5 mkr lägre än budget. 2021 erhålls 1,4 mkr i stöd från skolverket samt 5 mkr i 
driftsbidrag från kommunen som även finansierar verksamheten i Ire. Ca 400 Tkr erhålls i omställningsstöd så totalt erhålls 9,5 mkr i bidrag 
& stöd (budget 8,2 mkr). Personalkostnaderna är drygt 2 mkr högre än budget och förklaras främst av att Ire-verksamheten ej var 
budgeterad. Externa kostnader hålls nere främst m h a hyresnedsättning från hyresvärden (halv hyra jan-sept). Avskrivningarna är lägre 
än budget då flera investeringsprojekt skjutits fram i tid, under 2022 kommer renoveringen av Kreanova att slutföras och byte av belysning 
genomföras. 
 
Dino-utställningen har nu lämnat Kreativum (9/1–2022) och anläggningen håller stängt för arbete med förnyelse av anläggningen och 
öppnar igen lagom till sportlovet. I budget 2022 räknar vi med att besöksantalet ökar upp till 36 000 besökare, Kreanova 4.000 besökare. 
Omsättningen förväntas öka med 60% till ca 9,5 mkr. Den största konferenslokalen är nyrenoverad och öppen för sällskap upp 150 
personer och moderniseringen av Kreanova med utökat filmutbud hoppas vi kommer att ge fler besökare. Detta sagt med förutsättning att 
pandemins verkningar minskar och att Kreativum kan öppnas i full skala till sportlovet. Under 2022 planeras för regelbundna möten med 
personalen för kostnadsuppföljning och på så sätt kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Vår ambition i budget 2022 är att verksamheten 
skall visa ett 0-resultat före avskrivningar och inom tre år ett plusresultat även efter avskrivningar. 
 

 

 

8. Verksamhetsmått/ nyckeltal  
Verksamhetsmått 2017 2018 2019 2020 2021

Antal besökare totalt 48 964 53 985 10 779 37 160
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9. Uppföljning intern kontroll   
Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2021-01-01--2021-12-31 
Under 2020 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 2021. 
 

1. En robust organisation 
a. Framtagande och beslut om intern kontrollplan 
b. Revidering av verksamhetsplan för 2022 
c. Beslut om arbetsordning för styrelse och organisation 
d. Implementering och utveckling vårt 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. Har inte genomförts beroende på pandemin och utlånad personal samt att ordinarie VD slutat och att tf. VD på deltid gått in. 
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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 
används 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. 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 yrkena. 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. 

Ett prioriterat utvecklingsområde från politiken är fortsatt minskad sjukfrånvaro. Två viktiga 
insatser för att lyckas med att sänka sjukfrånvaron 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. Detta då kontinuitet i ledarskapet ökar 
förutsättningarna för en välfungerande verksamhet. 

Arbetet ska organiseras så att en hållbar bemanning möjliggörs och så att kontinuitet och 
kvalitet i verksamheteten värnas. Detta kräver ett långsiktigt arbete och en målsättning att så 
stor andel av personalen som möjligt är månadsanställd och tillsvidareanställd.  
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Personalnyckeltal 
Vid mättillfället 2021-11-01 var antal månadsanställda 3 030 personer, vilket är en minskning 
med 8 personer jämfört med föregående år. Minskningen av månadsanställda beror delvis på 
de besparingar som pågår inom kommunen.  
 
Av tabellen framgår antal månadsanställda:  

  Kvinnor Män Totalt Differens 
2020/2021 

Procentuell fördelning kvinnor/män 81% 19% 100%   
Antal månadsanställda 2 447 583 3 030 -8 

• varav tillsvidareanställda 2 228 504 2 732 +13 
• varav visstidsanställda 219 79 298 -21 

Antal årsarbeten, summerad ssg 2 308 563 2 871 +9 
Antal heltidstjänster 1 837 508 2 345 +69 
Genomsnittlig ssg 96,1% 98,3% 96,8% +1,2% 
Medellön/månad i kr/heltid 31 094 kr 32 273 kr 31 321kr +1 152kr 
Medelålder  44,9 år 43,6 år 44,7 år - 0,1 år 
 
 
Under året som gått (2021) har följande timmar utförts:  
Månadsavlönade  2021 2020 2019 
Timtid 317 793 264 042 209 327 
Fyllnadstid 26 063 27 727 30 950 
Övertid 21 031 20 657 21 693 

Totalt antal utförda timmar 4 380 314 4 460 828 4 624 769 

 
 
Anställda per förvaltning 

 Förvaltning Tillsvidare-
anställda           

Visstids-
anställda 

Totalt antal 
månads- 
anställda 

Differens 
2020/2021 

Omsorgsförvaltningen 782 58 840 +42 
Arbete och Välfärd 447 14 461  -14 
Utbildningsförvaltningen    997 212 1 209 -63 
Kommunstyrelseförvaltningen 506 14 520 +27 
TOTALT  2732  298  3 030  -8 

 
För att anpassa kommunens organisation till gällande kommunallag har en ny förvaltning 
bildats, kommunstyrelseförvaltningen. Detta är en sammanslagning av före detta 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören är 
tillika förvaltningschef.  
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Kultur och fritidsverksamheten flyttades under 2021 från utbildningsförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen. Sammantaget innebar detta att antalet anställda, med hänsyn 
tagen till omflyttningar, minskat med ca 30 medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen.  
 

Inom omsorgsförvaltningen har det skett en ökning av antalet anställningar under året. Detta 
beror dels på medvetet planerade överanställningar, i syfte att med ordinarie bemanning täcka 
korttidsfrånvaro, sjukdom, vård av barn etc. och dels på grund av att några enheter haft behov 
av extra personal för att möta det ökade vårdbehovet i komplexa brukarärenden. 
Kollektivavtalets förändring vid konvertering till tillsvidareanställning är ytterligare en anledning 
till ökad volym av anställningar. Inom både omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
arbetar man aktivt med att söka de externa finansiella bidrag som finns. 

Omsorgsförvaltningen har använt sig främst av överanställningar och disponibla rader medan 
förvaltningen för arbete och välfärd i högre utsträckning har använt timavlönade.  

Utbildningsförvaltningen har under 2021 minskat antalet medarbetare med 63 personer. Detta 
beror främst på organisationsjusteringar gällande fritidsgårdar och musikskolan samt 
effektiviseringsåtgärder enligt plan i alla nämndens verksamheter. 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 inom yrkena med legitimationskrav. I dagsläget råder det brist på utbildad 
personal inom dessa yrken varför obehörig personal anställs på visstidsanställningar.  

 
Arbetstidsmått  

Heltidsmått/vecka 
(h) 

Antal 
tillsvidareanställda Verksamhet/befattning 

40 1118 Administration, förskollärare mm 
34,33 7 Sjuksköterskor (natt) 
38,83 11 Badvakter mm 
38,25 90 Sjuksköterska, kock, vaktmästare mm 

37 791 Undersköterskor, vårdbiträde, tvättbiträde mm 
36,33 (*34,33) 171 Nattjänst Kommunal (*från 1 april -22 nytt sänkt ATM) 
45,5 / 1360* 420 Lärare 

*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar 

 

Personalförsörjning och kompetensutveckling  
Det råder generell brist på ett flertal kompetenser inom den offentliga sektorn vilket blir allt mer 
märkbart inom flera yrkesgrupper. Detta i kombination med att demografin i Karlshamns 
kommun visar att andelen äldre och barn ökar och att behovet av skola, vård och omsorg 
därmed växer, innebär att efterfrågan av kompetenta medarbetare är stort. 

Det finns undersökningar som visar att faktorer som bra chef, trevliga arbetskamrater, 
intressanta arbetsuppgifter och möjlighet till återhämtning är några av de viktigaste faktorerna 
för att man som medarbetare ska trivas och vilja stanna och utvecklas på sin arbetsplats.  
För att lyckas med att bli en bra chef är förutsättningarna och organisationens 
sammansättning viktigare faktorer än vilken erfarenhet eller utbildning chefen har med sig. 
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Chefsuppdragen i offentlig sektor är komplexa, ofta med ett stort antal medarbetare per chef 
och med ansvar även för medborgare i form av till exempel brukare, elever, vårdnadshavare 
och anhöriga. I Karlshamns kommun har vi en högre omsättning av chefer än önskvärt, 
primärt avseende första linjens chefer. En hög chefsomsättning påverkar såväl verksamhet 
som medarbetare negativt. Aktiva insatser behöver därför göras för att skapa rimliga, hållbara 
chefsuppdrag.  
 
Inom socialförvaltningen pågår ett riktat arbete med att ta fram och implementera en 
bemanningsstrategi. Man arbetar även med äldrelyftet som är en nationell satsning och syftar 
till att säkra kompetenser genom att låta medarbetare utbilda sig på arbetstid, samt breddad 
kompetensförsörjning för att säkerställa kommande rekryteringar. 
 
Inom utbildningsförvaltningen pågår ett partsgemensamt arbete med HÖK 21 för att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. De senaste åren har förvaltningen ökat antalet tjänster som 
biträdande rektor, vilket dels görs i syfte att avlasta ordinarie rektor, dels för att säkra den 
framtida kompetensförsörjningen av chefer. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har länge konkurrerat med den privata sektorn kring ett flertal 
befattningar och kompetenser. Som kommun har vi svårt att möta den lönenivå som den 
privata sektorn erbjuder, och får därför fokusera på andra värden som bidrar till att kandidater 
och medarbetare upplever oss som en attraktiv arbetsgivare.  
 
Utbildningsnivå 
I Karlshamns kommun är andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning 49% vilket är en 
ökning med 1 procentenhet från föregående år. Över tid har denna siffra haft en svag men 
stadig uppgång. (Kolada)  
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Jämfört med övriga kommuner i Blekinge län är andelen medarbetare med eftergymnasial 
utbildning ungefär densamma. (Kolada)  

 
 
Personalrörlighet  
Personalrörlighet är ett brett begrepp som innefattar dels personalomsättning, dvs hur många 
medarbetare som börjar och slutar i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda, dels 
hur rörligheten inom organisationen ser ut med bland annat 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 2021 saknas). 
 
Personalrörlighet 2020 2019 2018 
Nya tillsvidareanställda under året  7% 8% 11% 
Avgångna tillsvidareanställda under året  9% 12% 9% 

 
 
Nya tillsvidareanställda i Karlshamns kommun jämfört med övriga kommuner %.  

(2020, Kolada) 
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Avgågna tillsvidareanställda i Karlshamns kommun jämfört med övriga kommuner %.  
(2020, Kolada) 

 
 
 
Personalomsättning chef 
Andelen chefer som stannat kvar i sin befattning i 4 år eller mer inom kommunen har ökat med 
två procentenheter till 45% för 2021. 
  

Förvaltning Antal 
chefer 

Chef 
minst 4 år 2021 i % 2020 i % 

Omsorgsförvaltningen 31 10 32% 37% 

Arbete och Välfärd 25 8 32% 27% 
Utbildningsförvaltningen  
(exkl. bitr. rektorer) 31 16 52% 42% 

Kommunstyrelseförvaltningen 26 17 65% 63% 

TOTALT 113 51 45% 43% 

 
 
Könsfördelning  
Könsfördelningen i Karlshamns kommun är liksom flertalet andra kommuner kvinnodominerad. 
Fördelningen 2021 är samma fördelning som vi haft i kommunen de senast åren. 
 

Män Kvinnor Totalt 
583 2447 3 030 
19% 81% 100% 

 
 
Åldersfördelning  

- 27 % är i åldern upp till 34 år  
- 48 % är i åldern 35-54 år  
- 25 % är i åldern 55 år och uppåt 
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Det är positivt att kommunen under de senaste 10 åren har ökat antalet anställda i den yngre 
åldersgruppen och att vi har en jämn åldersfördelning.  

Åldersgruppen upp till 34 år ligger på samma nivå som både riket och övriga kommuner. 
Sedan förra året syns en marginell ökning i Karlshamns kommun med 1 procentenhet. 

 

 

Åldersgruppen 35-54 år har minskat med 1 procentenhet men ligger något över både riket och 
övriga kommuner. 

 
 

Åldersgruppen 55 år och uppåt ligger på samma nivå som föregående år, och är några 
procent lägre än för övriga kommuner och riket i helhet.
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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 bidrar till att 
jämställdheten ökar. Vård, skola och omsorg står inför stora rekryteringsutmaningar de 
närmaste åren, dels för att ersätta de som går i pension och dels för att behovet 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 
bland annat undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och 
stödbiträde.  

Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader: 

År   
Fördelning 

sysselsättningsgrad 
i % 

 

 1-74% 75-99% Heltid 
2021 -- -- 77% 
2020 5% 20% 75% 
2019 6% 20% 74% 
2018 7% 22% 72% 

Vi ser en fortsatt positiv trend i 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 av olika anledningar 
som VAB, semester och sjukfrånvaro etc ger vinster genom ökad kontinuitet i verksamheten 
som i sin tur ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.  
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Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2017 – 2021.  
Förvaltning  2021 2020 2019 2018 2017 
Omsorgsförvaltningen 83 434 86 412 55 008 45 806 

163 901 
Arbete och Välfärd 164 179 117 243 89 940 86 305 

Utbildningsförvaltningen  40 735 38 078 47 841 59 489 68 755 

Kommunstyrelseförvaltningen 
29 455 

19 312 15 953 20 430 22 325 
SHBF och KLF tom 2020  2 985 583 1 151 318 

TOTALT 317 803 264 402 209 325 213 180 255 299 
 
Som framgår av tabellen ovan har antalet timmar som görs av timavlönade ökat med drygt 
50 000 timmar mellan både 2019-2020 och 2020-2021. Denna ökning beror på att vi under 
dessa två år varit hårt drabbade av pandemin med hög sjukfrånvaro och annan frånvaro 
kopplat till Covid-19 hos ordinarie personal, vilket har gjort att behovet av vikarier och 
timavlönade ökat. 
 
 
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 

 
 
Semesterväxling 

Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun tillsvidareanställda 
medarbetare möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare 
som är 39 år eller yngre får i och med detta ytterligare 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 

2021 67 490 dagar 1 109 dagar 

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 
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2021 var det totalt 229 medarbetare som omvandlade semesterdagstillägget till 
semesterdagar. Senaste åren har det varit mellan 200-300 medarbetar som omvandlat dagar, 
vilket motsvarar ungefär 10% av kommunens anställda. 
 

Sparad semester 
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 de senaste åren. Mellan 2020-2021 var det dock en ökning igen, från 21 748 
dagar till 22 779 dagar. En trolig förklaring till detta är att man på grund av den höga frånvaron 
under året inte kunnat ta ut all sin semester på grund av bemanningsläget i kommunen. 
 
 
Sjukfrånvaro  
Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det 
övergripande planet handlar det om ledarskap, att 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 individ-, grupp- och 
organisationsnivå, samt med reaktiva, förebyggande och främjande insatser. 
 
Från 2020 ser vi en kraftig ökning av sjukfrånvaron. Detta till följd av pandemin (Covid 19) som 
bröt ut i Sverige i början av 2020, och eskalerade under årets gång. Även under 2021 har vi 
varit hårt drabbade av pandemin vilket framför allt syns på korttidsfrånvaron. Förutom 
sjukfrånvaro har vi även haft frånvaro pga smittorisk samt karantän enligt de 
rekommendationer Folkhälsomyndigheten hänvisat till. 
 

 

  
Genomsnittlig sjukfrånvaro 

i % 2021 2020 2019 2018 

Korttidsfrånvaro, dag 1-14 3,7% 3,9% 2,7% 2,9% 

Långtidsfrånvaro, dag 15- 4,6% 4,5% 4,6% 5,0% 

Totalt 8,3% 8,4% 7,3% 7,9% 

499



 

Sjukkostnader 
I takt med ökad sjukfrånvaro ökar även sjuklönekostnaderna. Tabellen nedan visar 
sjuklönekostnaderna som arbetsgivaren har de 14 första dagarna i sjukperioden.  
Det är framför allt korttidsfrånvaron som ökat kraftigt, och senaste åren till stor del pga Corona 
pandemin. Den totala sjuklönekostnaden för 2021 uppgick till ca 24,3 miljoner kronor. 
 
Nedan visar den totala sjuklönekostnaden kommunen haft, oaktat ersättning från regeringen.  

 

Sjuklön dag 2-14 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Omsorgsförvaltningen 8 447 9 314 7 147 7 873 
9 990 9 335 

Arbete och Välfärd 4 270 3 946 2 798 2 945 

Utbildningsförvaltningen 8 165 8 508 5 551 6 023 5 182 4 791 

Kommunstyrelseförvaltningen 3 415 - - - - - 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - 2 754 1 882 2 187 1 681 1 810 

Kommunledningsförvaltningen - 610 351 452 362 528 

Övriga (valnämnd, överförm, festival) - 12 13 9 13 16 

Finansförvaltning - 39 -526 -330 236 457 

Summa sjuklön exkl. PO 24 297 25 184 17 216 19 489 17 228 16 480 

Förändring från föreg. år i % -3,15% 46,3% -10,1% 13,1% 4,5% 15,1% 
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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 
En del av måtten redovisas för tidigare år då resultat ännu inte är redovisade eller inte 
är klara för 2021. 
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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 2018 2019 2020 2021 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 8,7 10,1   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,9 1,0 1,1  

 

 

Mål 2 Ingen hunger 2018 2019 2020 2021 

Invånare med fetma, andel (%) 
 16  16 16 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 
 4,7 4,9 4,4  

 

 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 2018 2019 2020 2021 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel 
(%) 70  70 71 

Medellivslängd kvinnor, år 
 83,3 83,5 83,2  

Medellivslängd män, år 
 79,4 79,8 79,7  

Invånare 16-84 år med gott psykiskt 
välbefinnande, andel (%)   84,0 86,0 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,  
antal/100 000 inv 2 602 2 514 2 529  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 
 291,8 291,7 231,6  

 

 

Mål 4 God utbildning för alla 2018 2019 2020 2021 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 
 89,2 90,3 89,7  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 75,2 77,7 79,1 82,5 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 85,1  82,7 83,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 75,5 75,5 76,2 74,8 

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

82,4 78,0   

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 36,6 36,9 37,5  
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Mål 5 Jämställdhet 2018 2019 2020 2021 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, 
andel (%) 61 63 64  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel 
av antal dagar (%) 27,7 27,6 29,5 28,0 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut 
av män, andel av antal dagar (%) 35,4 35,2 36,6 37,7 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 78,2 77,5 79,5  

 

 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 2018 2019 2020 2021 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 
 50,0 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 36,4 

Grundvattenförekomster med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%) 70,0 70,0 70,0 70,0 

 

 

Mål 7 hållbar energi för alla 2018 2019 2020 2021 

Elavbrott,  genomsnittlig avbrottstid per kund 
(SAIDI), minuter/kund 52 73 105  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor 
inom det geografiska området, andel (%) 99,2 99,7   

Slutanvändning av energi totalt inom det 
geografiska området, MWh/inv 129 134   

 

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 

2018 2019 2020 2021 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 
 405 660 402 642   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 5,9 5,7   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av befolkningen 4,9 4,9 5,8 5,7 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
 79,2 78,8 78,1  
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Mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur 

2018 2019 2020 2021 

Tillgång till bredband, minst 100 Mbit/s, andel (%) 
 72,3 78,8 83,3  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
 -- -- -- -- 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 
 76,4 76,0   

 

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 2018 2019 2020 2021 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (%) 27  27 29 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, 
andel (%) 

42,5 56,2   

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

-- -- 81 -- 

 

 

Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen 

2018 2019 2020 2021 

Demografisk försörjningskvot 
 0,86 0,87 0,88 0,89 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, 
andel (%) 17,2 17,4 15,9  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 34,8 36,6   
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 1 124 747 1 188 197   
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
kg/inv 8,95 8,64   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), 
kg 289 472 280 554   

 

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion  2018 2019 2020 2021 

Insamlat kommunalt hushållsavfall totalt, 
kg/person 
 

520 568 609  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 

48 48 47  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) 33 34 34  
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Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringarna  2018 2019 2020 2021 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 4,53 3,56   

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv 146 343 115 722   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-
2020) 53,4 54,6 55,8  

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) (-2020) 14,8 14,6 15,8  

Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal 
bilar i det geografiska området (%)   10,9  

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, 
andel (%)   64,0  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 
 688,3 676,1 631,9  

 

 

Mål 14 Hav och marina resurser 2018 2019 2020 2021 

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner 
     

 

 

Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald  2018 2019 2020 2021 

Skyddad natur totalt, andel (%) 
 6,1 6,1 6,2  

 

 

Mål 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen   2018 2019 2020 2021 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut 
ensam, andel (%) 30  30 31 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 
 820 745 812  

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 82 82 82  

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av 
skatter och statsbidrag  -0,9 -0,4  

 

 

Mål 17 Genomförande och 
globalt partnerskap 

2018 2019 2020 2021 

Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner 
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Inledning 
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt utvecklingsnätverk med fokus på 
lärande och utveckling. I dagsläget deltar 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 (ca 40 st) och det är främst kommunen som 

helhet som analyseras 
• 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.  
Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes, det är det senaste 
resultatet som används i årets redovisning. Om data saknas är det markerat med grå 
färg och kan bero på att data ännu inte har publicerats för det året, att data inte samlats 
in det året, att kommunen/regionen inte lämnat in uppgifter för det året, att underlaget är 
för litet (ofta med två s.k. sekretessprickar i rutan) eller att data inte kan finnas 
(exempelvis p.g.a. att en viss regiform inte finns). 
I diagrammen redovisas Karlshamns resultat med blå linje. 
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 
En del av måtten redovisas för tidigare år då resultat ännu inte är redovisade 2021. 

 
Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. 
Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga 
resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och 
vice versa). 
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Barn och unga 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Personaltäthet, Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, lägeskommun, antal 4,9 5,0  5,2 

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 150 581 153 295  156 337 

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

75 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

ej 
genom-
fört pga 
covid-19 

74 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i 
matematik, andel % 91,6 92,9 93,4 86,9 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel % 75,0 76,3 82,3 83,4 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel % 77,7 79,1 82,5 84,7 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola 
som helhet, positiva svar, andel %  76,3 77,4 65,8 

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott 
och hälsa, kommunala skolor, andel % 86,2 88,7 93,0 91,8 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 106 703 108 792  119 273 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel % 74,1 74,1 74,2 64,3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 75,5 76,2 74,8 70,8 

Gymnasielever med indraget studiestöd pga 
ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel % 
(mäts per läsår) 

6,4 7,6 5,4 7,1 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 013 134 837  137 804 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 88,9 55,5  40,9 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-
20 år 31 28  24 

Elevplatser i musik- eller kulturskola, 6-15 år, 
andel % (sekretesskyddad 2020) 12 ..  15 

 

Kommentarer 
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 43% i Sveriges kommuner i stort (2020). Förskollärare har en högre 
genomsnittlig lönekostnad än personal utan eftergymnasial utbildning. 
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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, 35% av de 
folkbokförda i Karlshamn väljer ett yrkesprogram jämfört med 29% i riket (2020). 
Yrkesprogram har en högre programkostnad än högskoleförberedande program. 
 
Diagram: 
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskola 

 
 
Kostnad i förskola, kr per inskrivet barn 
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Elever i åk 6 med som har godkänt i matematik ökar och andelen i Karlshamn är 
betydligt högre än kommunsnittet 

 
 
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram från de kommunala skolorna. Efter 
en nergång 2017 visar resultaten en klar uppgång. 

 
Andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola som helhet. Karlshamns resultat ligger 
betydligt högre än snittet 
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Andel elever i årskurs 9 som har godkänt betyd i idrott och hälsa. Resultatet i Karlshamn 
har haft en positiv utveckling sedan 2019 

 
 
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr per elev. Karlshamn har under alla år legat 
under snittet. 

 
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor. Karlshamn ligger över 
snittet och har gjort så under flera år. 
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Andel gymnasieelever med indraget studiestöd pga ogiltig frånvaro. Karlshamn har en 
positiv utveckling och lite bättre utveckling än snittet. 

 
 
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr per elev. Efter ett par år med lite högre 
kostnader ses nu effekter av genomförda besparingar. 

 
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal per 1000 inv 0-18 år. 
Här ses förmodligen en effekt av Covid-19 eftersom minskningen ses även i riket och på 
snittet. 
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Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per 1000 inv 7-20 år 
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Stöd och omsorg 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

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

78 70 77 78 

Väntetid i antal dagar från ansökanvid nybesök 
till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 23 28 18 15 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 4329 4 862  4 682 

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

  127 142 

Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren 
trivs alltid hemma -- 73 -- 81 

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

-- 81 -- 75 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB) minus ersättning från FK enligt SFB, kr/inv 8 324 8 894  7 229 

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

60 57 45 44 

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

15 17 17 16 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel % av maxpoäng 32 36 48 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel % 80 80 

Ej 
genom-
förd pga 
Covid-

19 

81 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 93 89 

Ej 
genom-
förd pga 
Covid-

19 

91 

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild 
service för äldre, vardagar, antal 0,05   0,04 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 237 814 234 918  255 464 

 

Kommentarer 
Hemtjänst 
Andel personer som en brukare i hemtjänsten möter under 14 dagar ligger på högre 
antal än föregående år. Arbetet med att hålla en god kontinuitet har etablerats väl i hela 
verksamheten och uppföljning sker varje månad. De fortsatt höga sjuktalen som i 
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perioder varit extra ordinärt höga till följd av pandemin 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 har sjunkit från 60 till 45 dagar 
mellan 2019 och 2021. 
Omsättningen på korttidsverksamheten är hög. 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. Verksamheten har även ett demens- och 
psykiatriteam som fungerar som specialistresurs i omhändertagande och bemötande av 
personer med speciella behov, exempelvis psykiska tillstånd utöver sin grundsjukdom. 
De stöttar även personer med demens/psykisk ohälsa och deras närstående vid 
inflyttningar till vård- och omsorgsboende.  
Verksamhetsområdet har arbetat intensivt med budgetutmaningar 2018-2019. Det har 
påverkat resultatet av den nationella brukarundersökningen som ligger lågt inom flera 
områden både i jämförelse med riket och med länet. År 2021 utformades en enkät som 
riktar sig till den enskildes upplevelse av insats särskilt boende. Denna kommer 
implementeras och utvärderas kontinuerligt i verksamheten 2022 i samband med att fast 
omsorgskontakt utbildas. Verksamheten har skapat multiprofessionella kvalitetsteam 
som utbildats inom SOSFS 2021. Teamen kommer fortsatt arbeta med kvalitet och 
förbättringar i verksamheten. 
Pandemin har ställt helt nya krav på verksamheten och flera delar av pågående arbete 
har fått parkeras medan andra förutsättningar fick arbetas fram. Sjukfrånvaro har varit en 
stor utmaning då den i perioder varit mycket hög.  

Individ- och familjeomsorg 
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd - förbättring från föregående år där fokus har varit att stegförflytta 
arbetssökande till anställningar eller andra former av varaktig ersättning. 
Medelvärde för väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd. Efter 
två års ökad väntetid syns en förbättring 2021. 
Försörjningsenheten har aktivt arbetat med att få ner väntetiden från ansökan till beslut. 
Resultatet av detta arbete blir tydligt under 2021. 
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 kunna stänga två små kostnadskrävande gruppbostäder. 
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 men de har dock 
minskat 2021. Ett omfattande arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten när det 
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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: 
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd. 

 
 
Medelvärde för väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd. Efter 
två års ökad väntetid syns en förbättring 2021. 
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Kostnad individ- och familjeomsorg, kr per invånare. 

 
 
Kostnad för funktionsnedsättning totalt (Socialtjänstlagen, LSS och 
Socialförsäkringsbalken) minus ersättning från Försäkringskassan, kr per invånare 

 
 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde. Nedgången de två senaste åren är förmodligen en effekt 
av Covid-19 då ansökningarna till särskilt boende har minskat. 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

 
 
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

 
 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%), Trend 
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 
 
Antal sjuksköterskor per plats i boende för särskild service för äldre under vardagar 

 
 
Kostnad äldreomsorg, kr per invånare som är 80 år eller äldre 
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Samhälle och miljö 2019 2020 2021 
Alla 
kom-

muner 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, % 61 70 51 59 

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

24 32  37 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 38 42  41 

Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) – totalt, NKI -- --  74 

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

36 27  25 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 568 609  517 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)  64,0  38,3 

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande  57  59 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 34 34  29 

Följande mått har tidigare ingått i KKiK men utgått från 2021. Karlshamn har 
deltagit i undersökningar ändå, därför redovisas resultatet här: 

Andel som får svar på e-post inom en dag, % 83 98 100 

Bedöm-
ning: 

Betydligt 
högre än 

snittet 

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

51 70 52 

 Bedöm-
ning: 

högre än 
snittet 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng, % 90 84 79 

Bedöm-
ning: 

motsvar
ande 
nivå 
som 

snittet 

 

Kommentarer 
Servicemätning 
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 ligger på topp, 100% 
Kommunens resultat avseende ett direkt svar på en enkel fråga per telefon har sjunkit 
jämfört med föregående år men visar ändå ett bra resultat i förhållande till andra 
kommuner.  
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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. 
Resultatet har sjunkit jämfört med föregående år vilket kan bero på ändrad bedömning 
av enkätfrågorna.   

Miljö 
Från och med 2019 mäts insamlat hushållsavfall, kg/person. Den sjunkande trenden 
som syntes för Karlshamn 2017 och 2018 har brutits sedan 2019. 
Andel ekologiska livsmedel visar på ett resultat i nivå med övriga kommuner.  
Karlshamn ligger bra till när det gäller fossiloberoende fordon i kommunkoncernen. 

Övrigt 
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) har förbättrats mot tidigare år och enheten arbetar aktivt 
med att matcha ut deltagare. 
Handläggningstid för bygglov visar en förbättring och kan eventuellt förbättras ytterligare 
kommande år när hänsyn tas till den digitaliserade bygglovsprocessen. 
 
Diagram: 
Delaktighetsindex, (%) av maxpoäng 
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Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 

 
 
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, 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 per person 

 
 
Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen. Måttet är nytt för 2021 och 
Karlshamns resultat är mycket positivt. 

 
 
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 51 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i Karlshamn AB som påverkar 
bokslut 2021 2022/558 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen om nedskrivningar som påverkar bokslut 2021 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för att det egna kapitalet 
inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. Med 
hänsyn till detta föreslås ägaren, som är kommunfullmäktige, att göra en 
värdeöverföring som uppgår till mellanskillnaden mellan det nedskrivningsbehov och de 
övervärden som finns på 20,5 mnkr.   
 
Värdeöverföringen behöver ske i två steg där Stadsvapnet i Karlshamn AB i första hand 
är tillfällig mottagare, som förväntas besluta att göra motsvarande värdeöverföring till 
Karlshamnsfastigheter AB för att hantera förlusttäckningen i dotterbolaget.  
Värdeöverföring till följd av förlusttäckning påverkar kommunens resultat negativt för 
2021. 
 
Bakgrund 
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott med hänsyn till 
förlusttäckning. Bolagets resultat kommer att påverkas av ett större nedskrivningsbehov 
gällande nybyggnationen av Emigranten etapp 5. Enligt den vägledning som 
bokföringsnämnden lämnar i K3 ska ett företag per varje balansdag bedöma om det 
finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns 
det en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 
 
Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits indikation på 
nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på 
Piren. Värderingen visar att det finns ett nedskrivningsbehov av Emigranten etapp 5 
som är omfattande. Vidare visar också värderingen att de befintliga fastigheter, som 
idag är fullt uthyrda, har ett betydande övervärde. Se nedan tabell.  
 

 
Inledningsvis har dialog förts med yrkesrevisionen för att göra bedömningen om 
samtliga fastigheter på Piren kan ses som en kassagenererandeverksamhet, vilket hade 
medfört att fastigheterna då hade kunnat värderas gemensamt. Bedömningen från de 
auktoriserade revisorerna är att det saknas tillräckliga beroende mellan fastigheterna 
och att intäkterna kan mätas för de enskilda fastigheterna, därmed är de inte att betrakta 
som en kassagenererande enhet (verksamhet).  
Fastigheterna bedöms alltså som enskilda objekt. Nedskrivningsbehovet av Emigranten 
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etapp 5 kommer därför att belasta Karlshamnsfastigheter AB i resultaträkningen med 
hela nedskrivningsbehovet. Bolagets resultat blir negativt och det egna kapitalet blir 
därmed negativt, men kan balanseras upp av en uppskrivningsfond med hänsyn till de 
övervärden som finns i tidigare fastigheter (Badhuset, Frisholmen, Söderport).   
 
Dessa tidigare fastigheter har alltså ett övervärde till följd av ökat marknadsvärden men 
också med anledning av att det har gjorts nedskrivningar även på dessa fastigheter. 
(Nedskrivningbehovet har sannolikt grundat sig på bedömt återvinningsvärde, där 
framtida kassaflöden prognostiseras baserat på uthyrningsgrad och avkastningskrav för 
en given period). De här nedskrivningarna på tidigare fastigheter kan nu återföras och 
kan därmed balansera mot nedskrivningarna i resultatet för Karlshamnsfastigheter.   
 
Den del av övervärdet som finns i de befintliga fastigheterna som inte avser tidigare 
utförda nedskrivningar kommer att hanteras som en uppskrivningsfond i bolaget och blir 
därmed en positiv transaktion till det egna kapitalet (bundet kapital). Ökningen av 
uppskrivningsfonden balanserar då ut det negativa resultat som uppstår pga. 
nedskrivningen i resultaträkningen, inom det egna kapitalet.  
 
I det nedskrivningsbehov som konstaterats för Emigranten etapp 5 finns en del som 
avser förgävesprojektering. Kostnader som inte kan belasta investeringen, med hänsyn 
till att det har skett större förändringar i utförandet av byggnationen. Förändringar som 
initierades av kommunfullmäktige 2014-04-07 och beslutades vid kommunfullmäktige 
2016-06-13. Förändringarna innebar att hela etapp 5 skulle byggas och inte som tidigare 
etapp 5a. Därtill inkluderades en konsertlokal i bygget som också påverkade 
bygghandlingar m.m.   
 
Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för att det egna kapitalet 
inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 
Stadsvapnet har begränsade möjligheter att tillskjuta finansiella medel och föreslår 
därför att ägaren, som är kommunfullmäktige, gör en värdeöverföring som uppgår till 
mellanskillnaden mellan det nedskrivningsbehov och de övervärden som finns på 20,5 
mnkr. (Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat kapitaltäckningsgaranti till 
Karlshamnsfastigheter AB.) 
 
Värdeöverföringen behöver ske i två steg där Stadsvapnet i Karlshamn AB i första hand 
är tillfällig mottagare, som förväntas besluta att göra motsvarande värdeöverföring till 
Karlshamnsfastigheter AB för att hantera förlusttäckningen i dotterbolaget. 
Värdeöverföring till följd av förlusttäckning påverkar kommunens resultat negativt för 
2021.  
 
Vidare bör det belysas att den uppskattade slutkostnaden bedömts till 500 mnkr och att 
uppskattningen är högst osäker i dagsläget. Värdet på fastigheten utgår ifrån att 
fastigheten slutförs enligt plan. Om fastigheten inte slutförs enligt plan kommer 
värderingen att påverkas negativt, dvs. ytterligare nedskrivningsbehov uppstår. En 
bedömning av slutkostnaden har forcerats fram till följd av det konstaterade 
nedskrivningsbehovet. Samtliga delar är gjorda i samråd med yrkesrevisorerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Åsa Nygrens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 
 
Beslutet skickas till 
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Ekonomichef Åsa Nygren 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 55 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 2014/487 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna informationen om avsättning som påverkar bokslut 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Översiktsplanen fastställer 
att marken kan användas för park- och idrottsändamål, vilket efterfrågas i området, men 
också för en eventuell solcellspark. 
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
(ej beslutad) på Hunnemaradeponin har det framkommit att det med stor sannolikhet 
kommer att ställas krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett 
hur marken kommer att nyttjas. 
  
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme enligt 
den utredning som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2021-03-16. Med hänsyn till det ska avsättningar ske vilket bedöms motsvara 27,0 mnkr 
under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära skyddsobjektet i området är 
Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra åtgärder bli aktuella, som inte är 
kända i nuläget, för att begränsa spridning av föroreningar till yt- och grundvatten i 
området, vilka tillkommer utöver sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter 
uppstår som kräver tillkommande åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.  
 
Den ekonomiska påverkan på resultatet för 2021 kommer inte att leda till att 
kommunens resultat blir negativt.  
 
Bakgrund och överväganden 
 
Enligt LKBR 6 kap 8 § och RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en 
avsättning redovisas om en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller 
flera inträffade händelser som medför att det sannolikt blir ett utflöde av resurser för att 
reglera förbindelsen samt att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.  
 
Rekommendationen anger att det ska finnas legala förpliktelser, Miljöbalken 1998:808 
kräver att kommunen återställer deponin genom sluttäckning när deponin inte längre 
kan eller får användas för deponeringsändamål.  
 
I dialog med Miljöförbundet Blekinge Väst gällande möjligheten att anlägga solcellspark 
på Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att 
ställas krav på sluttäckning av deponin. Sluttäckning planeras att påbörjas år 2023 
alternativt 2024. 
 
Vidare ska en avsättning göras enligt RKR med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Att sluttäcka deponin beräknas kosta 27,0 mnkr. Beloppet för sluttäckning 
baserar sig på den åtgärdsutredning som gjordes och presenterades 2021-03-16. Ny 
bedömning kommer att ske årligen fram tills saneringen och sluttäckningen är 
genomförd.   
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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Aktieägartillskott till följd av 
nedskrivning i KAFAB
2022-03-15
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Bakgrund

• Extern värdering visar att det finns övervärden i befintliga byggnader 
på Piren och ett nedskrivningsbehov i Emigranten 1

• Tidigare har det gjorts nedskrivningar (2012) på befintliga fastigheter 
på Piren som kan återföras 

• Följden blir att avskrivningarna kommer att öka from 2023 för befintliga 
fastigheter på Piren.

• Avskrivningstiderna behöver en genomlysning med hänsyn till att livslängden 
på olika komponenter i fastigheterna sannolikt är längre.

• Nedskrivningen av Emigranten medför att framtida avskrivningar blir lägre på 
denna fastigheten, dvs. kan balanserar för ökade avskrivningar på befintliga 
fastigheter.  
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Bakgrund

• Nedskrivningen av Emigranten 1 utgår från en forcerad uppskattad 
totalkostnad tillsammans med ett prognostiserat framtida kassaflöde 
för fastigheten. 

• Avtalen med underleverantörerna är fortfarande inte klara. 

• Nedskrivningen av Emigranten 1 består av två delar:
• Förgävesprojektering (beslut 2016 att bygga hela etapp 5, dvs. frångå planen 

om att bygga etapp 5a, 5b och 6. 
• Nedskrivning av bokfört värde på fastigheten.
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Redovisningen KAFAB – Emigranten 1

• Resultatet påverkas av nedskrivningen 
• Nedskrivningar (värde fastighet) - 108,5 mnkr

• Balansräkningen påverkas av nedskrivningen
• Eget kapital dvs. tidigare resultat (förgävesprojektering) - 20,5 mnkr**
• Årets resultat reduceras enligt ovan - 108,5 mnkr 

*Bokförd som en fordran på Stadsvapnet 
** Exklusive uppskjuten skatt 538



Redovisningen KAFAB – Befintliga fastigheter

• Resultatet påverkas av uppskrivningen 
• Återföring av nedskrivning (2012) + 16,6 mnkr

• Balansräkningen påverkas av
• Eget kapital dvs. uppskrivningsfond + 91,9 mnkr
• Årets resultat ökar enligt ovan + 16,6 mnkr
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Redovisningen i Stadsvapnet (koncernen)

• Resultatet påverkas av 
• Nedskrivningen konsolideras -108,5 mnkr
• Återföring av tidigare nedskrivning (2012) + 16,6 mnkr 

• Balansräkningen påverkas av
• Uppskrivning av befintliga fastigheter (EK) + 91,9 mnkr
• Årets resultat reduceras enligt ovan - 91, 9 mnkr
• Förgävesprojektering ** - 20,5 mnkr
• Aktieägartillskott från kommunen* + 20,5 mnkr

*Bokförd som en fordran på Kommunen
** Exklusive uppskjuten skatt

91, 9 mnkr
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Redovisningen kommunen

• Resultatet påverkas av:
• Finansiell kostnad för aktieägartillskott SV - 20,5 mnkr

• Balansräkningen påverkas av:
• Kortfristig skuld till SV* + 20,5 mnkr
• Årets resultat reduceras med (EK) - 20,5 mnkr

*Bokförd som en skuld till Stadsvapnet 
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Beslut

• Stadsvapnet har i februari 2021 lämnat kapitaltäckningsgaranti till 
KAFAB, vilket innebär att bolagets aktieägarkapital ska återställas 
genom aktieägartillskott eller koncernbidrag vid årets slut. 

• Stadsvapnet har vid styrelsemöte 2022-03-14 beslutat att lämna 
aktieägartillskott till KAFAB.
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Varför behöver Stadsvapnet aktieägartillskott?

• Likviditeten är ansträngd och checkräkningskrediten är utnyttjad till 
44,3 mnkr. I Stadsvapnet behövs en översyn för att minska 
skuldsättningen.* 

• Alternativ till att inte lämna aktieägartillskott är
• att öka belåningen i Stadsvapnet*. Stadsvapnet saknar extern verksamhet.
• att göra värdeöveringar från övriga bolag ** 

*Ny skattelagstiftning (2019) innebär kraftigt begränsade avdragsrätt för räntekostnader i Stadsvapnet. 
Inte förmånligt att utöka belåningen. 
** Saknas utdelningsbara medel för samtliga bolag utom hamnen. Nyttjande av obeskattade reserver i 
bolagen kräver beskattning och ett nytt fastställt bokslut, innan värdeöverföring kan göras. 

543



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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§ 12 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 2021/505 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att lämna kapitaltäckningsgaranti för år 2021 avseende Karlshamnsfastigheter AB.  
 
Sammanfattning 
 
Genom att lämna en kapitaltäckningsgaranti förbinder sig moderbolaget till att svara för 
att det egna kapitalet i Karlshamnsfastigheter AB vid varje tillfälle från och med den 1 
januari 2021 till och med den 31 december 2021 uppgår till det registrerade 
aktiekapitalet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05 
Förslag till Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
VD Åsa Nygren 
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Plats och tid Nilen, Östra piren, klockan 13:30 – 16:00 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Ulf Ohlsson 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 §§ 9 - 11 

 

Paragrafer §§ 9 - 21  

Utses att justera Ulf Ohlsson 

Justeringsdatum  2022-03-15 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur 
            Ulf Ohlsson 
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§ 15 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
2022/746 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att fastställa värdeöverföringarna till Karlshamnsfastigheter AB till 4 180 tkr i 
koncernbidrag och 20 500 tkr i aktieägartillskott. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattades om värdeöverföringar inom koncernen 2021 på styrelsemöte 2022-02-
15. Efter detta beslut har det tillkommit förändringar avseende behov av 
värdeöverföringar till Karlshamnsfastigheter AB. Totalt för år 2021 blir värdeöverföringen 
i form av koncernbidrag 4 180 tkr (oförändrat sedan beslutet 2022-02-15) samt 
aktieägartillskottet på 20 500 tkr (ändras från 400 tkr i föregående beslut). 
 
Enligt den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3 innebär att ett företag per 
varje balansdag ska bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits 
indikation på nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga 
fastigheter på Piren. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på 108,5 
mnkr för Emigranten. Resterande fastigheter på Piren har dock ett ”övervärde” i 
värderingarna vilket medfört att gamla nedskrivningar från 2012 har kunnat återföras 
med 16,6 mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte 
resterande del av nedskrivningen.  
 
Bolaget har förutom detta även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr, i 
samråd med revisorerna, som är hänförbar till 2017 (förgävesprojektering). Tillskott 
lämnas till Karlshamnsfastigheter AB i form av aktieägartillskott från Stadsvapnet i 
Karlshamn AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. Stadsvapnet i Karlshamn AB har 
föreslagits att i sin tur erhålla ett aktieägartillskott från Karlshamns kommun på 20,5 
mnkr som då skickas vidare direkt till Karlshamnsfastigheter AB.   
 
Eftersom aktieägartillskottet används för att täcka upp för nedskrivning/rättelse av fel på 
projekt i Karlshamnsfastigheter AB (förlusttäckning) skrivs tillskottet ned direkt i 
moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s resultaträkning. Aktieägartillskottet från 
Karlshamns kommun bokförs direkt in det egna kapitalet i Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
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Rapport

Fastighetsreglering och 
värdering
Östra Piren, Karlshamn
Karlshamns Fastigheter AB
!"!!#"$#!$

548



!
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Innehållsförteckning
!""#$%&&
'( !"&#)"*"+,- ./0+12")3,4567#3,8%&4977"*"+3,8#7:)
;( <2&9+#,=471/,>*1#",:?$,6/47*+$#7#1

@/47*+$#7#1
!"1*07"*"+3,27A#?0&*"+
>%+%#")#,B1:C#07,27#8*&CD
E/88/"479&&"*"+,57:1

F( @D14&/+,6/47*+$#7#1,:?$,9+/")#
@/47*+$#741#+&#1*"+
G+/47120721,:?$,6D14&/+
@/47*+$#741#+&#1*"+,B1:?#44
HDC&*+$#7#1,61/87*)/,40D74#&/A7/&

I( J0:":8*40/,6D1274977"*"+/1,
<2&9+#
.#)D87,A91)#,:?$,B:7#"7*/&

K( E&274/74#1,:?$,A9+ 61/8%7
@:174/77,/1L#7#
M/")&*"+4B&/"

E*)
F
N
O
P
''
'F
;F
;I
;K
;Q
;N
;O
;P
FR
F;
FF
FI

549



1. Inledning

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-:

550



Bakgrund, syfte, målsättning och metod
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*"'0-40"%2<.LB9.+@2'"%12%.,"%.62(?-0+.-2(.67$$'"(.C9.=-1$%"'02'.54%(1$+04**(M (2*+.-2(.'&B"%"'(2.5"+01$,20+61*('1'$F.(2*+.
2502%.$2'8-5?%(.5"+01$,20+%2$*2%1'$<

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-;
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! N4**"'(2.(20"*EC*"'F.J20"*EC*"'.5?%.:+0%".C1%2'.O )"%*+,"-'+.@2'0%"*".,"-'8-%9(2F.
8-5"00"'(2.(2*."B.5"+01$,202'.)"%*+,"-'.PQ>.-.5*

! D'$92'(2.5"+01$,202%.62+#%1B'".8@,.-2(.$4**"'(2.%4001$,202%
! D'$92'(2.5"+01$,202%.-2(.+"-0*1$".708%.8@,."'B4'('1'$
! RCC$1502%.8-.,7%2+$4+02%F.+"--"'+04**0.#8'0%"#0++0%&#0&%.-2(.'"-'F.70" 8@,.*?C01(<
! =B2'0&2**".B"#"'+2%
! J%150.8@,.&'(2%,9**+#8+0'"(2%.1'#* #8--2%+12**.5?%B"*0'1'$
! H2'"+02.5%"-0"$'".B4%(2&0*90"'(2
! H0"01+01#.&%.K4%(2%1'$+("0"
! H2'"+02.#"*#7*.5?%.'767$$'"018'
! H#1++2%.C9.&02-1*E?2%
! H"--"'+04**'1'$.5"#0".5%9'.5?%+0&(12.:+0%".;1%2' #%1'$.*4$2.1'#* -1#%8*4$2

!"#$%&'%$()*+++,--,+.Underlag 

!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-<
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Tillvägagångsätt 
! )"%0*"$0.+"-0*1$".5"+01$,202%F.67$$%4002%F.2B +2%B10&0F.

C*"0+-"%#F.C"%#.20@
! H4#2%+04**0."00.(20.1'02.5?%2*1$$2%.'9$%".,1'(2%.

$2'02-80.(20"*EC*"'4'(%1'$.B1(.6702."B.,&B&(-"'.
20@

! S"50.(1"*8$.-2(.62%?%(".C"%02%.C9.#8--&'2'
! S"%.(1"*8$.-2(.*"'0-40"%2.#%1'$.,&%.2'.2B2'0&2**.

%2$*2%1'$.#"'.$2'8-5?%"+
! J1"*8$.#%1'$."00.#*"%$?%".-?E*1$$?%"'(2."B.8*1#".

0"T2%1'$"%.4B2'.1'8-.+"--".5"+01$,20<
UL7C#8(.%2$*2%"%.5"+01$,20++#"00V

! J1"*8$.#%1'$.,&%.,&%.200.+#?0+2*"B0"*.6?%.&058%-"+.
-2(.2'.C"%0.+8-.+#?02%.,2*".&02-1*E?'.1'#* 70".5?%.
C"%#.W.08%$<

! L"$10.(2*."B.+"-0*1$".6251'0*1$".#"*#7*2%.+"-0.E4-5?%0.
(2++".-2(.C802'01"*.5%"-90<

!"#$%&'$()*+,((%)-".

!,((./&&

0%-".*122#3.)%-"
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2. Nuläge Östra Piren och fastigheter 
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%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565->

554



?
!"!!#"$#!$
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Fastigheter
! .#6*"7&*+/,L5++"/)#1

M/8"0:"7:1#7,'
S:""#L5,I
ED)#1B:17,'
./)$24#7,'
@1*4$:&8#",'

! T")#1,2BB6D1/")#
J8*+1/"7#",'

.5++1977
U:8B/44#",'
T70*0#",'

! U/1&4$/8",;V'

! >/10,W,X:1+
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Inriktning
=502%.1'C&0.5%9'.#8--&'2'F.2$'".+*&0+"0+2%.8@,.4B2'.
-2(.,4'+7'.01**.C9$92'(2.C%8E2#0F.0<2T<.!"##$%&$'$(
)*+,,)-%"./+9.4%.(2' '&B"%"'(2 +*&0+"0+."00.(20.5%4-+0.4%.
-"%#2%"0.8-%9(2.+8-.6?%.1'$9.1.2'.2B2'0&2**.%2$*2%1'$<
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Utveckling av området
X-%9(20.:+0%".;1%2'.,"%.&0B2@#*"0+.1.20"CC2%.+2("'.
(20"*EC*"'2'+.*"$".#%"50.9%.PAAA<.3B.67$$%4002%'".4%.(20.(2'.
52-02.20"CC2'.+8-.&CC5?%+.E&+0.'&.UPAPPV<.Y002%*1$"%2.0B9.
67$$%4002%.51''+F.)8-C"++2'.8@,.R0#1#2'<.)8-C"++2'.'700"+.
1("$.5?%.C"%#2%1'$<.

H"--"'5"00'1'$+B1+.'700E"+.2E.67$$%4002%.8@,.700%2.-1*E?2%.
U#B"%02%+-"%#.+"-0.$"0".C"%#V.,2*0.01**.+1'.5&**".C802'01"*.2'*1$0.
$4**"'(2.(20"*EC*"'<.

!"##$%&'()*+,*-.&'(/0(1*+2*3,*!%&456'1*+2*7,*8(9640:;'$*+2*<,*=;9#(%$1'$*+

!"##(>11)*+,*?0;/%66'$*+2*3,@1A9A'$*+*

+

3

7

<

+

3
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Pågående projekt yttre miljö
;*"'2'.4%."00.5%9'.+8--"%2'.PAPP.&0B2@#*".H8--"%$"0".+#2CC+6%8'.-2(.5?*E"'(2Q.

! I"0B"$'"%.8@,.68("%.-2(.&02+2%B2%1'$.W.-?02+C*"0+2%<
! )"EC%8-2'"(.-80.:+0%".C1%2'.8@,.B1("%2.*4'$+.B"00'20<

H8--"%$"0"'.#8--2%."00.?#".5*?(2.8@,.+04%#".+0%9#20.-80.:+0%".;1%2'F.+"-0.&0$?%".2'.
2'0%Z.01**.8-%9(20<
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Pågående projekt yttre miljö
;1%2'C"%#2'

! K1+18'.+8-.,"'02%"%.&02-1*E?'.#%1'$.:+0".C1%2'<
! H04%#2%.+0%9#20.-2(.C1%2'.8@,.#"EC%8-2'"(.%&'0.,2*".8-%9(20<

)8--2'0"%

! K1#01$0."00.59.01**.200.,2*,20+$%2CC.5?%.700%2.-1*E?.?B2%.,2*".:+0%".
;1%2'<

! 300.+#"55".+1$.%9(1$,20.?B2%.+"-0*1$".708%.4%.'9$80.+8-.62(?-+.?#".
B4%(20.5?%.:+0%".;1%2'.69(2.#8%0.8@,.*9'$+1#01$0<

! H"-0*1$".C9$92'(2.C%8E2#0.+04%#2%.:+0%".;1%2'<
! H"#'"+.1.("$+*4$20.5%"-01(".C*"'2%.5?%.S2**2%+0%?-+#" L8%$20<
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Fastigheter
/"+01$,202%'".1'8-.8-%9(20.1'#* R0#1#2'.>.8@,.)8-C"++2'.>F.)"%*+,"-'.PQ>.U4$"%2.)"%*+,"-'+.#8--&'V.4%
)3/3![4$("./%1+,8*-2'.>.!"(,&+20.>F.=-1$%"'02'.>F.H?(2%C8%0.>.8@,.S"-'#8'08%20.><

4)5&$(6"& 7()." 8,29:-
8);".$%(5
</.-"= >%9.

?@A=
9<>

!,((./&&=
!8A 9<>

8:>&).")'=
9<>

B%$&&6,.)
9.C9<> D<).>E

F:0=
9.C9<>

G/.-".$%(5+,.H%
>%9. #"+ IJIK

G/.-".$%(5+,.H%
9.C9<> ':9)',&)

!"#$%&$'&()'*+ ,-.-/ 012 34536 732 8 507 +*219 099 :46 +2*199
;&$$)<=*3 ,-.-/ 712 8 +*932 8 707 +*932 099 +942 +9*999
>?@)(A&('*+ ,-.-/ 012 646: 665 +*029 306 +*779 129 +549 19*299
/"@BCD)'*+E ,-.-/ 712 8 3*+62 5*999 1*172 +*050 129 5049 +2*999
.(FDB&G#)$*+E ,-.-/ 712 8 3*151 :*199 3*902 +*399 129 5549 +2*299
H#FI("$')$*+EE ,-.-/ 012 05 5*503 ++*909 0*117 0*029 8 8 8
,&#A"DD)$*+ ,"(GDB"#$D*%&##C$ 3:6 8 9 2*299 1*:77 8 8 8
J'%F%)$*+ ,"(GDB"#$D*%&##C$ 7+9 8 9 3*199 +*32+ 8 8 8
,"(GDB"#$*1K+ ,"(GDB"#$D*%&##C$ LG)('"G)' M35:N M062N 022*+97 8 8 8

N2'2%2**0.4%.(20.B4*(1$0.*9$.'700E"'(2$%"(.1.+"-0*1$".5"+01$,202%.+8-.6* ".,"%.*?+0+.-2(.\+B4**70"\<.N4**"'(2.=-1$%"'02'.4%.(20.
2'("+0.].]^_.#B-.+8-.4%.&0,7%'1'$+6"%"."B.080"*0.`.>`P.#B-<.N2'8-$92'(2.4%."00.(20.4%.+B9%0."00.59.,2*0.#8%%2#0.61*(.
&015%9'.,7%2+"B0"*.8@,.5"#01+#".708%.1.+"-0*1$".5"+01$,02%<.!2$%2CC20.+B4**70".$?%."00."'$1B2'.70".1.,7%2+"B0"*.1'02.
'?(B4'(1$0B1+.+04--2%.-2(.aX3<.

560



$;
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Hamnkontoret 1

S"-'#8'08%20.>.,"%.2'.08-0"%2"*.8-.]^b.#B-<.;9.
5"+01$,202'.51''+.2'.67$$'"(.-2(.b_c.#B-.1.aX3F.
5"+01$,202'+.0"T2%1'$+B4%(2.4%._.]_d.L)e<.D.("$."'B4'(+.
5"+01$,202'.+8-.#8'08%+*8#"*2%.5?%.57%".8*1#".,7%2+$4+02%<.
/"+01$,202'.,"%.07C#8(.^Pc.US7%2+,&+2',20F.*8#"*2%V<.

D'$9%.1.(20"*EC*"'2'.-2'.*1$$2%.&0"'5?%.:+0%".;1%2'<./&**0.
&0,7%0
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Ronneby 4
e8''267._.,"%.2'.08-0"%2"*.8-.b^b.#B-F.C9.5"+01$,202'.
*1$$2%.0B9.67$$'"(2%.+8-.4%.1,8C.67$$(".-2(.B"%"'(%".
-2'.4B2'.-2(.67$$'"(2'.C9.$%"''5"+01$,202'<.
!7$$'"(2%'".,"%.2'.080"*.aX3.C9.>.A_c.#B-<.D("$.
"'B4'(+.5"+01$,202'+.*8#"*2%.01**.#8'08%.8@,.&061*('1'$<.
L7C#8(.5?%.5"+01$,202'.4%.bPc.UHC2@1"*2',20F.+#8*67$$'"(V

D'$9%.1.(20"*EC*"'2'.-2'.*1$$2%.&0"'5?%.:+0%".;1%2'<
/&**0.&0,7%0
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Söderport 1

H?(2%C8%0.>.,"%.2'.08-0"%2"*.8-._^d.#B-F.C9.
5"+01$,202'.51''+.2'.67$$'"(.-2(.2'.aX3.C9.dd].#B-.
8@,.2'.67$$%400.C9.>.^cA.#B-.!L3<./"+01$,202'+.
0"T2%1'$+B4%(2.4%.d.d`A.L)e<.D("$."'B4'(+.5"+01$,202'.
01**.#8'08%.8@,.,"%.07C#8(.^Pc.US7%2+,&+2',20F.*8#"*2%V<

J2''".67$$'"(.&0$?%.2'0%Z'.01**.8-%9(20<.J2'.67$$'"(.
+8-.4%.-2+0.702552#01B &0"'.+08%".$2-2'+"--".708%<.
/&**0.&0,7%0
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Badhuset 1

!"(,&+20.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.P.Pbc.#B-.8@,.2'.
aX3.C9._.>dc.#B-<.J20.51''+.2'.67$$%400.C9.
].AAA.#B-.!L3<.D("$."'B4'(+.5"+01$,202'.+8-.#8'08%.
8@,.&061*('1'$+.*8#"*2%<./"+01$,202'+.07C#8(.4%.bPc.
UHC2@1"*2',20F.+#8*67$$'"(V.

!7$$%4002'.'700E"+.01**.@".cAf.8@,.51''+.4B2'.1.(2''".
67$$'"(.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%<.N2'2%2**0.*9$.
5*2T161*1020<.3'$%4'+"'(2.08%$70".2'*1$0.(20"*EC*"'.
'700E"+.2E.1.("$+*4$20<./&**0.&0,7%0
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Frisholmen 1

/%1+,8*-2'.>,"%.2'.08-0"%2"*.C9._.A^c.#B-.8@,.
2'.aX3.C9._.P]P.#B-.<.J20.51''+.2'.67$$%400.C9.`.
PAA.#B-.!L3<.D("$."'B4'(+.5"+01$,202'.+8-.
#8'08%.8@,.&061*('1'$+.*8#"*2%<./"+01$,202'+.07C#8(.
4%.bPc.UHC2@1"*2',20F.+#8*67$$'"(V

!7$$%4002'.'700E"+.01**.@"._A.f.8@,.51''+.4B2'.1.
(2''".67$$'"(.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%<
N2'2%2**0.*9$.5*2T161*1020.-2'.5&**0.&0,7%0<
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Emigranten 1

=-1$%"'02'.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.^.PPb.#B-.8@,.2'.aX3.C9.
].]^_.#B-<.J20.51''+.2'.67$$%400.C9.>>.A^A.#B-.!L3<.D("$.
67$$+.,4%.2'.67$$'"(.(4%.(20.+#".B"%".*8#"*2%.5?%.#8'08%F.
618$%"5F.#8'+2%0+"*.+"-0.$2-2'+"--".708%.U@".P.AAA.#B-V<.
/"+01$,202'.,"%.200.0"T2%1'$+B4%(2.C9.^].AAA.L)e<.
/"+01$,202'+.07C#8(.4%.^Pc.US7%2+,&+2',20F.*8#"*2%V<

!7$$%4002'.'700E"+.'4+0"'.1.+1'.,2*,20.-2'.-2(.+08%.
5?%(2*'1'$.?B2%.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%.1.58%-."B.*E&+$9%("%F.
*850$9'$"%F.-1'$2*708%F.08%'%&-.20@<

K1(.%"CC8%02'+.+#%1B"'(2.4%.2'("+0.>Af.&0,7%0."B.aX3<
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Kompassen 1

)8-C"++2'.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.P.`bb.#B-<.S4%.
51''+.67$$%400.C9.c.cAA.#B-.!L3./"+01$,202'+.
07C#8(.4%._`d..UD'(&+0%12',20F.?B%1$.-"%#.1'8-.
0408%0F.0"T2%1'$+B4%(2.A.#%V

='*1$0.(20"*EC*"'."B+200.5?%.#&*0&%67$$'"(<.G700E"+.1.
("$+*4$20.+8-.C"%#2%1'$.01**.:+0%".;1%2'<.:+02%+E?.
52+01B"*2'.'700E"%.(2*."B.70"'.@".2'.$9'$.C2%.9%<.
='0%Z.01**.C"%#2%1'$.+#2%.1("$.+8-."'*"$(.B4$.?B2%.
C"%#-"%#.1.?+02%<.X#*"%0.'4%.(2''".01**54**1$".*?+'1'$.
+#".2%+400"+.8@,.C9.B1*#20.+400<.
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Utkiken 1

R0#1#2'.>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.>._c>.#B-<.S4%.
51''+.2'.67$$%400.C9._.PAA.#B-.!L3.
/"+01$,202'+.07C#8(.4%.b>A..UHC2@1"*2',20F.
08-0-"%#.01**.+C2@1"*67$$'"(.V

H2.+#1++.U+.>PV.5?%.04'#0.&058%-'1'$F.5?%+*"$20.
4%.2E.2'*1$0.$4**"'(2.(20"*EC*"'<.
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Karlshamn 2:1

)"%*+,"-'.PQ>.,"%.2'.08-0"%2"*.C9.^cc.>Ab.#B-<.S4%.51''+.2'.
67$$%400.C9.^dc.#B-<.L1**.(2''".5"+01$,20.01**#8--2%.5*2%".
H2%B10&0.+8-.69(2.C9B2%#"%.(2.5"+01$,202%.B1.'4-'0.8B"'.-2'.
4B2'."'(%"<..!L3./"+01$,202'+.07C#8(.4%.6*"'("(<

)8--2'0"%Q
J2''".5"+01$,202'.+0%4@#2%.+1$.?B2%.200.+08%0.8-%9(2.4B2'.
&0"'5?%.:+0%".;1%2'<
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3. Förslag fastigheter och ägande
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Fastighetsreglering
! J20"*EC*"'2'.U4*(%2.+9("'V.4%.5%"-0"$2'.&015%9'."00.-"%#2'.(2*"+.1'.1.#B"%02%.-2(.8*1#".#B"%02%+'"-'<.H75020.-2(.(20"*EC*"'2' 4% +9*2(2+."00.(20.

5%"-$2'0.+#".B"%".&CC(2*"0.C9.#B"%02%.1.+#1*(".5"+01$,202%<.JB+.2E.%2$*2%"0.01**.2'.8@,.+"--".5"+01$,20<.
! /?*E(2'.4%."00.,8+.a"'0-402%120.#8--2%.(20"*EC*"'2'+.+7502."00.B"%"."B$?%"'(2.5?%.8-.(20.01**902%."00.+*9.+"--"'.5"+01$,202%< a"'0-402%120.08*#"%.

4B2'.B1*#2'.5"+01$,20+61*('1'$.+8-.4%.*4-C*1$<.D'$2'.\8'?(1$\.5"+01$,20+%2$*2%1'$.&05?%+.O '7".8-+04'(1$,202%.+#".,".1'0%455"0.+8-.#"'.*1$$".01**.
$%&'(.5?%."00.&05?%".5"+01$,20+%2$*2%1'$<.G7.8-+04'(1$,20.#"'.(8@#.B"%".?B2%2'+#8--2*+2.-2**"'.5"+01$,20+4$"%2."00.5"+01$,20+61*('1'$.+#".$?%"+<.
J8@#.4%.8+4#2%,202'.+08%.8-.(20.#"'."'+2+.01**%4@#*1$.*4-C*1$0."00.$?%"<

! ='#*"+02.+40020."00.C%?B".8-.(20.4%.-?E*1$0.4%."00.+#1@#".1'.2'."'+?#"'.01**.a"'0-402%120.8-.5"+01$,20+61*('1'$.-2(.?B2%2'+#8--2*+2.-2**"'.
62%?%(".5"+01$,20+4$"%2.8-."00.5"+01$,20+%2$*2%1'$.+#".$?%"+<.!2(?-(."%620+1'+"0+.b.01- 5?%."'+?#"'.1'#* &'(2%*"$<

! N2'2%2**0.4%.a"'0-402%120.-2%.C8+101B0.1'+04**(".01**.+"--"'+*"$'1'$.4'."B+07@#'1'$
! D'02@#'1'$"%.2E."#0&2**0.6*"'(.5"+01$,202%'"F."''"%+.,"(2.(2.0"$10+.68%0.B1(.2'.+"--"'+*"$'1'$
! 3*02%'"01B.01**.+"--"'+*"$'1'$."B.5"+01$,202%.4%."00.&CC%400".+#?0+2*"B0"*.-2(.+9.59.C"%02%.+8-.-?E*1$0.U#8--&'2'.8@,.68*"$20V
! Y002%*1$"%2."*02%'"01B.4%."00.&CC%400".2'.$2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$.5?%.+#?0+2*'<.N2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$2'.%2$*2%"%.B"(.+8-.+#".&CC'9+.-2(.

+#?0+2*'F."'(2*"%.C2%.5"+01$,20.8@,.%2$*2%"%.#8+0'"(2%.8@,.(4%.(2'.-2(.+0?%+0."'(2*"%.,"%.-"E8%1020+62+*&0<.N2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$2'.5?*E2%.
-2(.%2+C2#01B2.1'$92'(2.5"+01$,20.B1(.2T2-C2*B1+.5%"-01(".2B2'0&2**."B700%1'$<
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Ägarstruktur förslag
! =502%.1'C&0.5%9'.#8--&'2'F.2$'".+*&0+"0+2%.8@,.

4B2'.-2(.,4'+7'.01**.C9$92'(2.C%8E2#0F.0<2T<.
!"##$%&$'$()*+,,)-%"./+9.4%.(2' '&B"%"'(2
+*&0+"0+2'."00.(20.5%4-+0.4%.-"%#2%"0.8-%9(2.+8-.
6?%.1'$9.1.200.4$"'(2.8@,.%2$*2%1'$<

/?%+*"$ g$"%+0%&#0&%

! L8%$F.$"0".C"%#.#B"%.#8--&'2'

! H07@#"."B.(2*."B.)"%*+,"-'.PQ>.O ?B2%*902*+2.01**.

)3/3!

! )8-C"++2'.O ?B2%*902*+2.01**.)3/3!

! R0#1#2'.O ?B2%*902*+2.)3/3!
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Fastighetsreglering fortsatt process
><!2+*&0.8-.-"'.B1**."'+?#".8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$<.

"<.)8'+&*0.0"%.5%"-.,"'(*1'$"%.5?%."'+?#"'

P<3'+?#"'.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.01**.a"'0-402%120.
"<.=-1$%"'02'.>F.R0#1#2'.>F.H?(2%C8%0.>F./%1+,8*-2'F.)8-C"++2'.>.8@,.(2*."B.)"%*+,"-'.PQ>.%2$*2%"+.01**.!"(,&+20.>.U2**2%.

"''"'.5"+01$,20.2502%.?'+#2-9*V<
6<.=B2'0&2**0.61*(".+2%B10&0.5?%.$9'$0%"51#.$2'8-h%&'0.8-%9(20<.L1**.5?%-9'.5?%.*4-C*1$.#8--&'"*.5"+01$,20<

^<K1(.C8+101B0.62+#2(.5%9'.a"'0-402%120.0"+.?B2%2'+#8--2*+2.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.5%"-.8@,.+#1@#"+.01**.a"'0-402%120<.
"<.)8'+&*0.0"%.5%"-.?B2%2'+#8--2*+2.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.+8-.$4**2%.-2**"'.68*"$20.8@,.)8--&'2'<.

_<G2$"01B0.62+#2(.5%9'.a"'0-402%120<.
"<.N9.B1("%2.-2(."'+?#"'.8-."00.61*(".$2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$<

1<.3'+B"%.5?%.+#?0+2*.8@,.#8+0'"(2%.5?%(2*"+.-2(."'(2*+0"*.1.$2-2'+"-,20+"'*4$$'1'$<
6<.3*02%'"01B0.0".5%"-.200.+#?0+2*"B0"*.-2**"'.#8--&'2'.8@,.68*"$20<
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Skötselavtal och fortsatt process
! R0$9.5%9'.5?%(2*"%.1."00.%2'8(*".01**.2'."#0?%.+8-.5?%B"*0"%.&02708%'".1.8-%9(20

! I?E*1$0."00.8C01-2%".5?%B"*0'1'$2'.&015%9'.,2*".8-%9(20+.62,8B.8@,.
C802'01"*F.+"-0.2'+#1*(".,7%2+$4+02%.1.%2+C2#01B2.#B"%02%

! N28$%"51+#".5?%(2*"%.51''+."00.,"'02%".8-%9(20.+8-.2'.8@,.+"--".2',20<.a4$20.
&02.C9.2'.C1%.4%.'"0&%*1$0."B$%4'+"0<

! G4+0".+02$Q.0".5%"-.#%"B+C2@151#"018'.1'#* #8+0'"(.C9.5?%B"*0'1'$."#0&2**".708%
! ;"%"**2**0.58%-".C%8E2#0.5?%.5%"-01(".6900%"51#F.08%$708%.8@,.$2'2%2**0.N"0".C"%#<.

/8%-"*1+2%".C%8E2#0.01**.2T2-C2*B1+.+0"(+-1*E?$%&CC2'
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Ekonomi Östra Piren
D.(20"*EC*"'2'.5?%.:+0%".;1%2'.5%9'.PAAA.+09%."'$1B20.&'(2%.%&6%1#.0*"."#1)*$/2%3&"%/"00 1.4+)'+%1.&+./-+56#)7/"#/#$./
48&+%/1./5+/)$#98::)+*"."#1)*$/+22+*'+%.$7/-:1/:6.)$#/;%/+''/*"##;.$:+*"."#1)*'/,+%),+*'14<.)8'+0"02%"0.4%."00.,1001**+.,"%.
8*1#"."B+02$.$E8%0+.5%9'.(20"*EC*"'F.62(?-'1'$."B.2#8'8-1+#".2552#02%."B.(2++"."B+02$.+"#'"+<.

D'8-.%"-2'.5?%.(20.,4%.&CC(%"$20.,"%.$900+.1$2'8-.+2'"+0.&05?%(".B4%(2%1'$"%."B.6251'0*1$".67$$'"(2%'".8@,.5"+01$,202%.
4$("."B.)3/3!.1.8-%9(20<.='.C%8E2#0B4%(2%1'$.,"%.$E8%0+."B.=-1$%"'02'.>.+"-0.?B2%+1#0*1$0.62+#%1B10.B4%(20."B.?B%1$0.
-"%#.1.8-%9(20<.

H75020.4%."00.59.2'.,2*,20+61*(.?B2%.5"+01$,202%'"+.B4%(2.1.8-%9(20.8@,.B1*#".C802'01"*2%.+8-.#"'.51''"+<

J251'1018'2%.1.5?*E"'(2.+"--"'+04**'1'$"%Q.!7$$'"(+708%.C9.2'.5"+01$,20.4%.&0,7%6"%".2**2%.1@#2.&0,7%6"%"<.D@#2.&0,7%6"%".
708%.#"'.B"%".02#'1#&0%7--2'F.B2%01#"*".5&'#018'2%.--.2**2%.$2-2'+"--".708%<.J2++".1@#2.&0,7%6"%".708%.#"'.-"'.E866".
-2(.8-.(2.$9%."00.59.620"*0.5?%.C9.8*1#".+400<.J2.$2-2'+"--".708%'".*1$$2%.'4%-"+0.01**,"'(+.1.(20."%62020.-2(.0.2T.
20"6*2%1'$."B.-2%.2**2%.-1'(%2.C2%-"'2'0".,7%2+$4+02%.0.2T.#18+#2%F.2B2'070"F.+#7*0'1'$<.8+B<

R02708% O -"%#h5"+01$,20.&0"'.67$$'"(.[ #"'.8@#+9.B"%".&0,7%6"%".2**2%.1@#2.&0,7%6"%"<.
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Bedömt värde helhet och delar
?:A= 9<> B%$&&6,.) 9.C9<> F$."9&)<9)5&%$%( F:0 G/.-".$%( 9.C9<> ?:A

/$0123"# -
4560"67(8)*+*-,+- 9)-:; -)<=< :>;+? *;+@6A@BC =<D -;)+++)
4560"67(8)*+**,+- 9)-:; -)<E; ;>+? <++@6A@BC E+D *-);++)
4560"67(8))*+*;,+- 9)-:; -):+; ;>+? <;+@6A@BC --;D *:);++)

FG0"6'H6# -
4560"67(8)*+*-,+- ::= -)..+ :>;+? *;+@6A@BC -=D *+);++)
4560"67(8)*+**,+- ::= *)+;+ ;>+? <++@6A@BC *:D <9)+++)
4560"67(8 *+*;,+- ::= *);;+ ;>+? <;+@6A@BC <;D 9;)+++)

I6731H%C"( -
4560"67(8)*+*-,+- 9)*=* -)9++ :>;+? *;+@6A@BC ==D -;);++)
4560"67(8)*+**,+- 9)*=* -)9++ ;>+? <++@6A@BC E9D **)+++)
4560"67(8 *+*;,+- 9)*=* -):;+ ;>+? <;+@6A@BC --ED *.)+++)

JC786$(#"( -
4560"67(8)*+**,+- =)=<9 *)<++ ;>+? ;++@6A@BC *-9D K*<);++)
4560"67(8 *+*;,+- =)=<9 <)<;+ ;>+? ;++@6A@BC <;*D K<;);++

I2(.&0$9'$+C&'#0.1.(2'.B4%(2%1'$.+8-.$2'8-5?%0+.&'(2%.
E"'&"%1.PAP>.,"%.5?*E"'(2.62%4#'1'$"%.0"$10+.5%"-<

J20.&05?%(".&0*90"'(20.,"%.$2'8-$92'(2.B4*(1$0.*9$.
B4%(2%1'$.(4%.+'100,7%"'.,"%.&0$900.5%9'.2E."#0&2**".+155%8%F
0.2T.4%.,7%2+1'04#02'.PP<A>.C9.5?%B4'0"(.'1B9.+8-.P_<A>.
5?%.H?(2%C8%0.W./%1+,8*-2'<.)%"B.C9.(1%2#0"B#"+0'1'$.,"%.
+4'#0+.01**.cf.-2(.,4'+7'.01**.B1'+0#%"B.8@,.%4'02'1B9<

=502%.$2'8-$9'$."B.6251'0*1$".,7%2+#8'0%"#0F.(2++.&0$9'$.
8@,.'&B"%"'(2.'1B9F.51''+.(20.+08%0.&0B2@#*1'$+C802'01"*.
5?%.?#"(2.,7%2+'1B92%.1.69(2./%1+,8*-2'.8@,.!"(,&+20<.
S4%.51''+.(20.C802'01"*."00.?#".+'100,7%"'.7002%*1$"%2.
E4-5?%0.-2(.6158$"(.0"62**<

N2'8-$92'(2.,"%.2'.B4*(1$0.,?$.J%150.8@,.R'(2%,9**+.
#8+0'"(.+"00+.5?%.=-1$%"'02'.1.(2.#"*#7*2%.B1.0"$10.(2*."B<.
S4%.62,?B+.(20.&0%2("+.,&%&B1(".(2''".$9%."00.+4'#".
7002%*1$"%2.'4%."(-1'1+0%"018'.8@,.#%1'$#8+0'"(2%.#"'.
5?%(2*"+.C9.5*2%.5"+01$,202%<

L!)5".)&*2H*&:&)'*,&)*M*KMI*9<>

577



:$
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Bedömt värde helhet och delar
!"#$%&'($ )*+,(+%-&

/$0123"# -
4560"67(8)*+**,+- E+D
4560"67(8)*+*;,+- --;D
FG0"6'H6# -
4560"67(8)*+**,+- *:D
4560"67(8)*+*;,+- <;D
I6731H%C"( -
4560"67(8)*+**,+- E9D
4560"67(8)*+*;,+- --ED
JC786$(#"( -
4560"67(8)*+**,+- *-9D
4560"67(8)*+*;,+- <;*D
L#@7@"( -
4560"67(8)*+**,+- *>*D
MHC'$33"( -
4560"67(8)*+**,+- 9>.D
M$6%31$C( *N- O3#6$)'76"(
4560"67(8)*+**,+- P$ *D

QH#$%# 4560" O3#6$ R76"(
4560"67(8)*+**,+- 9<9D
4560"67(8)*+*;,+- =<+D

JS#"6 8"(HCSG60
S$3#781"#36"8%"67(8
4560"67(8)*+*;,+- =<=D

RCC+#"00"0."#0&2**".-"%#C%1+2%.5?%.)8-C"++2'.>.8@,.
R0#1#2'.>.4%.1.("$+*4$20.@">.cAA#%h#B-<.;802'01"*.$4**"'(2.
-?E*1$.?#'1'$.4%.1'02.62(?-(.&015%9'.01(+C2%18(2'.8B"'.
&0"'."'+2+.>Q><.K4%(20.?B2%.)"%*+,"-'.PQ>.6?%.B"%".
-1'(%2.4'.08-0%400.-2'.+B9%0."00.B4%(2%"<.J4%2-80."'+2+.
B4%(20.5?%.,2*".:+0%".;1%2'.-2(.5&**.%9(1$,20.?B2%.+"-0*1$".
708%.?#".(20.080"*".B4%(20<.K1.,"%.8B"'."'0"$10.2'.?#'1'$.
C9.>f."B.5"+01$,202%'"<

578



5. Slutsatser och vägen framåt 
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Slutsatser
! H0"(+(2*2'.:+0%".;1%2'.-2(.&0+C%1((".5"+01$,202%.[ +"-,4**+5"+01$,202%.U&061*('1'$+*8#"*2%V.6*"'("0.-2(.#8'08%.080"*0.@".PA.AAA.#B-.O

1''264%.+08%".&0-"'1'$"%.1."00.4$".8@,.5?%B"*0"<.
! )3/3!.+"#'"%.%9(1$,20.?B2%.+"-0*1$".708%
! H0%"02$1.-2(.,2*,20+$%2CC.5?%.700%2.-1*E?.?B2%.,2*".:+0%".;1%2'.+"#'"+
! /&**0.&0,7%0.1.54%(1$+04**(".67$$'"(2%F.+"#'"+.(8@#.?B2%6*1@#.,&%&B1(".,7%2+$4+02%."'B4'(2%.708%'".01**.5&**8.U!LSV
! a9$".,7%8%.8@,.+08%.5?%(2*'1'$.?B2%.2E.&0,7%'1'$+6"%".708%
! L1**.-?E*1$,202%'".,?%."00.54%(1$+04**".=-1$%"'02'.>.8@,.+"-01(1$0.0".200.,2*,20+$%2CC.8-.+"-0*1$".5"+01$,202%.1'#* &02708% 1.+7502."00.

5?%B2%#*1$".-9*20.8-.2'."00%"#01B.C*"0+h+0"(+(2*.-2(.01**%4@#*1$0.5*?(2."B.62+?#"%2<
! H0%"02$1."00.&0B2@#*".*8#"*2%.8@,.,7%2+$4+02%.&0$?%.6207("'(2.(2*.5?%."00.'1.5%"-$9'$<.gB2'.700%2.-1*E?.[ +4%+#1*0.,&%.2'0%Z2%.8@,.

-9*C&'#02%.&058%-"+.8@,.+#?0+.O C9B2%#"%.8-%9(20+.5%"-$9'$.+8-.#8--2%+12**.C*"0+.-2(.+4#2%+04**"'(2."00.5*?(2."B.62+?#"%2.
&CC%400,9**+.8@,."00.C*"0+2'.6*1%.01**%4@#*1$0.1'0%2++"'0.8@,."00%"#01B<

! )8--2%+12**.5?%B"*0'1'$.-2(.%2+&%+2%.5?%.-"%#'"(+5?%1'$.&0$?%.4B2'.2'.6207("'(2.(2*.5?%."00.'9.5%"-$9'$.&015%9'.%9("'(2.
5?%&0+400'1'$"%

! 3**".90$4%(2%.+8-.#"'.,E4*C".)3/3!."00.&0B2@#*".,2*".8-%9(20.2'*1$0.8B"'.6?%.$7''"+

580



:;
!"!!#"$#!$
%&'(%#)*+,--# &./*0123(%4565-7289-63565-

Handlingsplan
/"+01$,20+61*('1'$
! 3'+?#"'.8-.5"+01$,20+%2$*2%1'$.01**.a"'0-402%120.1.+7502."00.+*9.+"--"'.5"+01$,202%'".=-1$%"'02'.-.5* +"-0.(2*"%."B.)"%*+,"-'.PQ><
! K"*."B.B1*#2'."B.68*"$20+.5"+01$,202%.%2$2%1'$"%'".+#".$9.01**i.!"(,&+20.>F.=-1$%"'02'.>.2**2%./%1+,8*-2'.>

/?%B4%B+C%8@2++
! D'*2(".5?%B4%B+C%8@2++.5?%.(2*"%."B.)"%*+,"-'.PQ>F.R0#1#2'F.+"-0.)8-C"++2'

/"+01$,202% 8@, *8#"*2%
! ;9.#8%0.+1#0.58%0+400"."%6202.-2(."00."'C"++".,7%2+'1B92%.01**."00.-80+B"%".620"*'1'$+B1*E"hB"%".-2%.-"%#'"(+-4++1$
! ;"%"**2**0.-2(."%6202.#%1'$."00.1'B2'02%".6251'0*1$".708%.8@,.&CC%400".2'.*8#"*5?%02@#'1'$
! )%"B+C2@151#"018'.C9.8-%9(20+.5?%B"*0'1'$.U#8--2%+12**.8@,.?B%1$.5?%B"*0'1'$V.8"B+200.4$"'(2."B.+"-0*1$0.1.8-%9(20.2**2%.+#?0+2*"B0"*.-2(.

#8--&'2'
! ;9.*4'$%2.+1#0.1'*2(".C%8E2#0."00.&0%2(".-?E*1$,202%.01**."00.2552#01B1+2%".6251'0*1$".67$$'"(2%

=T02%'" #8'0"#02%
! X-%9(20.+#".&0B2@#*"+.+8-.2'.(2+01'"018'.(4%.5*2%.-4''1+#8%.#8--2%."00.68.8@,.2**2%."%620".8@,.2'*1$0.(20"*EC*"'2'.4%.C"%#2%1'$+70"'.

+0"%#0.62$%4'+"(.1.8-%9(20<.X-%9(20+.-?E*1$,202%.01**.5%"-01(".01**$4'$*1$,20.62,?B2%."'"*7+2%"+.8@,.C*"'2%"+.(E&C"%2<
! /8%0+"00".#8'0"#02%.-2(.#8--&'2'+.%2C%2+2'0"'02%.5?%.200.%2+8'2-"'$.8-."-61018'2%.8@,.B1*#2'."'B4'('1'$.+8-.#"'.08*#"+.1'.1.$4**"'(2.

(20"*EC*"'.5?%.$"0".C"%#<.D.(200".#"'.58%-"*1+2%"+.C%8E2#0.5?%.5%"-01(".6900%"51#F.08%$708%.8@,.$2'2%2**0.5?%.$"0".C"%#F.5?%+*"$+B1+.$2'8-.
+0"(+-1*E?$%&CC2'

! J20.51''+.4B2'."'(%".2T02%'"."#0?%2%.+8-.)3/3!..-2(.5?%(2*.5?%.2'.01(1$.(1"*8$.-2(F.:+02%+E?52+01B"*2'.0.2T<.
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Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

1 (33)

Förvaltn i n gsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen
Karlshamn Energi AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsfastigheter AB och
Kreativum i Blekinge AB. Koncernen bildades 1997 och ägs till 1000Ä av Karlshamns Kommun.
Samtliga bolag har sina säten i Karlshamn.

Sfadsvapnet 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 må|.

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.

Karlshamn EnergiAB
Karlshamn EnergiAB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Karlshamn Energi Elforsäljning
AB samt Karlshamn EnergiVatten AB. Verksamheten i Karlshamn EnergiAB omfattar affärsområdena
elnät, värme & kyla och bredband, medan elproduktion och elhandel bedrivs idotterbolaget Karlshamn
Energi Elforsäljning AB och affärsområdet vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB.
Företagets vision är att vara det självklara valet och affärsidön är att skapa enkla, prisvärda och
kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på
utveckling och service. Antalet anställda uppgick till 102 varav 23 kvinnor vid årets slut.

Karlshamnsbostäder AB
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. Andamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Karlshamnsbostäder AB arbetar utifrån visionen ett
gott liv för alla, vilket syftar till att kunden ska känna sig trygg i mer än det mest basala. Kunden ska
känna sig betydelsefulloch ha energi att ta vara på det som livet kan ge. Företagets affärsidö är att
erbjuda ett brett utbud av hyresrättslägenheter till kunder som vill bo i Karlshamns kommun. Antalet
anställda uppgick till 58 vid årets slut.

Karlshamns Hamn AB
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%). Föremålet for bolagens verksamheter är att bedriva
hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster samt att bedriva
verksamhet inom godshantering av järnvägs- och landtransport samt utfora därtill relaterade tjänster
inom hantering och lagring. Bolagets affärside 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
Antalet anställda uppgick till 99 vid årets slut.

Karlsham nsfastig heter AB
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 forsälja fastigheter eller
tomträtter. Andamålet med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och främja
etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens
utveckling. Karlshamnsfastigheter AB:s vision är att bolaget ska vara den självklara samarbetsparten
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för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. Bolagets affärsidö är att
erbjuda anpassningsbara lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Antalet
anställda uppgick till 6 vid årets slut.

Kreativum i Blekinge AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bedriva science center och naturskola inom
Karlshamns kommun. Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar
nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik,
matematik och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Teknik och naturvetenskap
ligger till grund för en mängd olika utbildningar samt yrken och Kreativum är en viktig aktör i regionen
för att skapa ett intresse för de yrken och utbildningar som är av vikt för regionen och dess
arbetsplatsers utveckling. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande
intressenter. Antalet anställda uppgick till 13 vid årets slut.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Moderföretag
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 201A-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet

1 900
-18 324
622761

neg
40

1 879
I 958

605 606
3,6
41

275
-23100

628 834
neg

38

194
-299

630 974
neg

39

181
-36 299
654 957

neg
37

Koncern
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster -54 593 44 895 67 413 60 672 s9 978
Rörelsemarginal % neg 10,7 11,7 12,2 14,7
Balansomslutning 3841107 3380215 3163380 2619431 24264s2
Avkastning på eget kapitalo/o neg 13 22 24,2 30,1
Soliditet 10 10 10 10 8
Definitioner: se not 36

Kommentarer;
Karlshamn Energi AB (koncernen) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 9,7 mnkr (5,9),
Karlshamnsbostäder AB 31,1 mnkr (38,6) och Karlshamns Hamn AB (koncern) 9,6 mnkr (12,7).
Karlshamnsfastigheter AB redovisar en förlust efter finansiella poster på -96,5 mnkr (-3,5) och
Kreativum i Blekinge AB en förlust på -3,3 mnkr (-2,9 mnkr). I moderbolaget redovisas ett resultat efter
finansiella poster på -18,3 mnkr (9,0). Koncernen totalt redovisar ett resultat efter finansiella poster på
-54,6 mnkr (44,9).

Orsaken till koncernens negativa resultatet beror till stor del på nedskrivningar i Karlshamnsfastigheter
AB med 108,5 mkr reducerat med återföring av tidigare nedskrivningar med 16,6 mkr vilket netto
försämrar koncernens resultat med 91,9 mkr. I Karlshamnsfastigheter har uppskrivningar också utförts
med 9'1,9 mkr vilket tillforts bundet eget kapital direkt (uppskrivningsfonden) och redovisas inte över
resultaträkningen.

,fu
606



Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

3(33)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsäret2021 har fortsatt att präglas av den pandemi som påverkat hela samhället. Påverkan
på koncernbolagen varierar i olika utsträckning. Verksamheter som har begränsats för att minska
smittspridningen i enlighet med myndigheternas rekommendationer är Karlshamns Hamn AB och
Kreativum i Blekinge AB. Karlshamns Hamn har märkt av tapp på terminaltjänster och Kreativum har
endast kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet trll 10 o/o av det normala (se fortsatta kommentarer
nedan avseende Kreativum). Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Energi har anpassat och
planerat sina verksamheter med hänsyn till rådande förutsättningar.

Karlshamn EnergiAB
Tillgängligheten i elnätet har varit god, forutom några få mindre avbrott. Elnätsförsäljningen uppgick till
103 GWh. Elnätspriserna höjdes med cirka 1 o/o. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 22
mnkr.

Elförsäljningen låg pä 127 GWh. Antalet elkunder har varit på samma nivå jämfört med tidigare år. El
och elcertifikat köps in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att elhandeln bedrivs med
begränsade risker. El som säljs är miljöcertifierat och omfattas av ursprungsgarantier. Vindkraftverken
på Gunnon och i Sölve har produceral l2,l GWh. Det stigande elpriset undei året har påverkat
resultatet positivt. Under året prissäkrades en del av produktionsvolymen både for är 2021 och
kommande år. Priset på elcertifikat har varit fortsatt lågt under är 2021.

Värmeforsäljningen var 107 GWh med hög andel leverans av spillvärme från Södra Cell. Viss spets-
och reservproduktion från AAK och i egna anläggningar behövt användas. AAK:s leverans baseras på
biobränslen. Södra cell Mörrum har levererat 198 GWh, vitket utgör 97 ,7 %(87 ,2 %) av
värmeproduktionen. För spets- och reservproduktion har AAK stått för 1,1 GWh och egna bioeldade
anläggningar lör 2,2 GWh (bioolja). Totalt innebär detta 99,4 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion.
Fjärrvärmepriset for är 2021 höjdes med 1 %. lnvesteringar i värmeverksamheten var totalt 18 mnkr.

Karlshamn Energi AB är huvudman for den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Karlshamns
kommun. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av
avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av Va-anläggningar inom fastställda
verksamhetsområden. Planering och projektering för utbyggnad av vattenverk och reservvattentäkt
pågår.

Affärsområdet bredband har utvecklats vidare i snabb takt. Utbyggnaden av fibernätet färdigställs i

årsskiftet 202112022, vilket innebär att alla permanentboende i Karlshamns kommun har tillgång till
infrastruktur för fiber. Totalt 9600 anslutna kunder. lnvesteringar i bredbandsverksamheten uppgict< titt
53 mnkr lör är 2021.

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder AB har under 2021 arbetat med sin organisation, nytt varumärke och hållbarhet.
Organisationen har genomgått en total genomlysning, vilken resulterade i en ny organisation som
verkställdes 1 september 2021. Syftet med den nya organisationen är att skapa en
organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt
kompetensforsörjning. Arbetet med visionen har varit att stärka Karlshamnsbostäders varumärke och
bli en tydlig avsändare externt och internt. Hållbarhetsarbetet har bland annat inneburit att det största
energibesparingsarbetet nu är i slutfasen. Projektet har omfattat installation av solceller, utbyte av
ventilationsaggregat, injustering av värme och ventilationssystem, uppgradering av fastigheternas
styrsystem samt belysningsåtgarder. Det bosociala arbetet (lOP, Daycamp, huskurrage) har varit högt
prioriterat och är något som särskiljer bolaget från andra hyresvärdar inom kommunen.

De totala investeringarna uppgår fll 127 mkr varav egenfinansierade avser 15 mkr. Projektet på
Möllebacken, med en investering på 200 mkr (88 mkr 2021), innefattar 213 lägenheter och genomförs
i två etapper. Upprustningen av området löper på snabbare än beräknat, både vad gäller tidplan och
budget. Projektet innefattar såväl exteriöra insatser som fasad och fönster, balkonger och entröer men
också stambyte, ventilation och el. Aven utemiljön kommer att rustas upp för ökad trygghet och trivsel i

området, projektet beräknas vara klart 2023.Vidare avser 14 mkr av de lånefinansierade
investeringarna EPC-projektet (energibesparande åtgärder i hela beståndet). 3,6 mkr avser
ombyggnation av omsorgslokaler för kommunens användning. De egenfinansierade investeringarna
2021 består i huvudsak av stambyten och 1,4 mkr utgörs av påborjat fiberprojekt (fiberutbyggnad i

samtliga bostäder). Antaltillförda bostäder under 2021 uppgår till 10 st. Sju har tillkommit genom
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ombyggnation av lokaler och tre via köp av fastighet. lnga nyproducerade bostäder har tillförts under
året.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i regionen och är av nationellt strategiskt intresse
med de stora växande flödena i östvästlig handel. Karlshamns hamn kan genom en konsultrapport
påvisa ett högt bidrag till regionens BRP och sysselsättning. Bidrag till BRP uppgår till 2,6 miljarder och
en sysselsättning på 2300 arbetstillfällen. Bolaget har haft ett bra verksamhetsår och uppfyller sitt
uppdrag. En hög omsättning i början av året. Ett genombrott med Sidenvägen till Kina med god
efterfrågan. Bolaget har kunnat upprätthålla en god vinstnivå och omsättning trots stora nedgångar på
olja och kraftigt ökade energipriser. Resultatet är bättre än budgeterat vilket bland annat beror på
vindkraftsprojektets samt sågat virke.Hamnen har sin största och mest betydelsefulla verksamhet
inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter samt enhetsgods (RoRo och container).
I slutet av året 2019 påbörjade bolaget ett stort projekt inom RoRo-området, där ett nytt färjeläger
byggs for att kunna ta emot framtidens större/längre fartyg. Projektet har pågått hela år 2020 och är
2021 och fortsätter in i är 2022. lnvesteringen i det nya färjeläget blev dyrare än först budgeterat pga
felaktigheter i tidigare konstruktion, behov av forcering samt variationer från genomförda geotekniska
undersökningar och verklig situation.

Karlsh am nsfastigheter AB
Verksamhetsäret2021 har varit ett år som inneburit fortsatt arbete för att stärka organisationen och
varumärket för framtiden. Företagets fastighetsbestånd är i huvudsak uppdelat i två
förvaltningsområden med ett i Svängsta och ett i Karlshamn. Fastighetsbeståndet i Svängsta går under
benämningen Halda Utvecklingscentrum och utgörs av industrilokaler, kontor samt restaurang. I

Svängsta får efterfrågan på industrilokaler och forråd sägas vara stabil och uthyrningsgraden uppgår
till ca 90%, medan den är svag vad avser administrativa lokaler. Fastigheten har negativ avkastning
och framtida underhållsbehov.

I Karlshamn finns fastighetsbeståndet på Östra Piren fördelat på fyra juridiska fastigheter varav tre i

dagsläget forhyrs bland annat av självständiga företag, Netport Science Park och Blekinge Tekniska
Högskola (BTH). Den fjärde fastigheten, Emigranten 1, är under byggnation och kommer att tillföra
ytterligare ca 10 000 kvm. Hela fastighetsbeståndet marknadsförs idagsläget under begreppet Netport
Science Park men bolaget har för avsikt att arbeta fram att området som Karlshamnsfastigheter har
fastigheter på är Östra piren, där Netport Science Park är en viktig aktör som erbjuder den innovativa
miljö, som gör att företag vill etablera sig just här.

Nuvarande fastighetsbestånd på Piren i Karlshamn tätort är i princip fullt uthyrt. En mindre vakansgrad
måste finnas for att erhålla den flexibilitet som är nödvändig för att gå i takt med hyresgästernas olika
tillväxtfaser. Aven här krävs en uppjustering av hyresnivån för att uppnå en rimlig avkastning. Den
pågående nybyggnationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022 och den reella
marknadsföringen påbörjades i maj 2020 och intensifieras under 2021 . Dä målgruppen av hyresgäster
begränsats till att vara hyresgäster som matchar scienceparkprofilen beräknas det ta längre tid än
sedvanligt att uppnå full uthyrningsgrad.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett betydande underskott till följd av nedskrivning av Emigranten
etapp 5, det vill säga nybyggnationen på Piren. Den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3
innebär att ett företag per varje balansdag ska bedöma om det finns någon indikation på att en
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska foretaget
beräkna tillgångens återvinningsvärde. Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits
indikation på nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på
Piren. Värderingen visade att det finns ett nedskrivningsbehov, i Emigranten etapp 5, som har belastat
årets resultat med 108,5 mnkr. Aven tillbaka itiden påverkas resultaten då det finns delar i

nedskrivningen som bedöms vara rättelse av fel på grund av att nedskrivningsbehovet förelåg flera år
tidigare.

Karlshamnsfastigheter AB har även låtit värdera befintliga fastigheter som redovisar ett övervärde.
Overvärdena balanserar det negativa resultat som bolaget redovisar (eget kapital) och därmed
understiger inte det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet for Karlshamnsfastigheter AB. Kommunen
har lämnat aktieägartillskott på 20,5 mnkr till bolaget för förlusttäckning gällande de delar som avser
rättelse av fel.
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Kreativum iBlekinge AB
Verksamheten påverkades kraftigt av pandemin under första halvan av 2021. På grund av rådande
regler, rekommendationer och restriktioner har verksamheten endast kunnat bedrivas till ca 10 % av
det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma grad. Ett aktivt arbete med att hålla nere
kostnader har genomförts, förhandling med hyresvärden gav en hyresreduktion, personal har hyrts ut
och omställningsstöd har erhållits. Arets stora satsning att hyra in en utställning om dinosaurier,
öppnades i begränsad omfattning i maj och från 15 juli kunde Kreativum ta in fler besökare i

anläggningen. Mycket tack vare denna satsning lyckades Kreativum locka över 32 000 besökare under
året. 1 juli 2021 tog Kreativum över ansvaret för verksamheten vid lre natur och kulturskola.

Det har under 2021 gjorts flera stora investeringar i Kreativums anläggning. En ny och modern
konferensanläggning har byggts upp vilken kommer att slutföras i sin helhet i början av 2022.
Domebiografen, som varit Kreativums kännemärke sedan starten 1999, har renoverats och utrustats
med modern teknik för att visa filmer i upplevd tredimensionell miljö. lnvesteringen möjliggOr fOr
Kreativum att bygga upp ett filmbibliotek som kommer att kunna användas under flera år framöver.
Tekniken med tre projektorer är av hög kvalite och ger publiken en upplevelse som inte kan mätas sig
med annan filmteknik. Under hösten 2021 staftades ett stort arbete upp med att bygga en modern fast
utställning som på ett enkelt sätt kan utvecklas under de kommande åren. Grundtanken är att visa på
teknik och vetenskap kopplat till näringslivet.

Måluppfyllelse
Bolagen arbetar utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål och rapporterar en god måluppfyllelse och
påväg mot en god måluppfyllelse i sin helhet. Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra
vissa åtgärder/aktiviteter vil ket påverkar helhetsbedömn ingen.

' Karlshamns EnergiAB har helt uppnått bolagets må|.' Karlshamnsbostäder AB är påväg mot en god måluppfyllelse.' Karlshamns hamn AB är påväg mot en god måluppfyllelse' Karlshamnsfastigheter AB saknar rapportering av måluppfyllelse.' Kreativum är påväg mot en god måluppfyllelse

Internkontroll
Samtliga bolag arbetar med internkontroll. Flera verksamheter är ISO-certifierade och de flesta arbetar
i ledningssystem.

Förväntad framtida utveckli ng

Koncern
Karlshamn EnergiAB
lnvolvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. Anläggningarnas status
har omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva
resurser under en lång period framöver. Under året har VA blivit en del av KEABs ISO certifiering 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. Bolaget har problem med längre leveranstider och högre priser på material inom flera
områden.

Karlshamn Energi ansvarar for samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktig med
långsiktig planering av verksamheten. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av
verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade låneutrymme och eventuell påverkan på
Karlshamn Energis framtida investeringar, ser bolaget utmaningar och risk för konsekvenser i

verksamheten. Bolaget behöver ha långsiktig planering och det skapar problem att enbart ta kortsiktiga
beslut.

Karlshamnsbostäder AB
Under början av 2022 inleds en stor satsning gällande upprustning av bolagets största bostadsområde,
Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 60talet med ett stort, eftersatt
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underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög efterfrågan på bostäder där behöver hela
området fräschas upp och ses över.

Två av målen for framtiden är att förbättra driftnettot och få en högre kundnöjdhet. Fridhemsprojektet
är också ett bolagsövergripande pilotprojekt för lärande. T.ex. vill vi definiera framtidens serviceflöden
för hela Karlshamnsbostäder samt skapa ökad trygghet och trivsel för de boende.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Begränsad kommunal borgen vilket medför att bolaget måste avstå investeringar som skulle
generera intäkter. Bolaget har också stora svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget
är så osäkert' Försenadedetaljplaner
' Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter' Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter' Ötade driftskostnader som vi inte kan påverka
' Ovanligt många skador under året' Ny organisation från 1 september

Låg hyreshöjning
' Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns hamn har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik till Kina),
lagring av vindkraftsleveranser på gasrörstomten och fortsatt utveckling på sågat virke. Bolaget står
infor en möjlig satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut verksamheterna likhet med andra
kommunala hamnbolag. Dock finns det globala, nationella, regionala och lokala utmaningar som
behöver utvärderas infor en eventuell satsning i framtiden. Stora kostnadsökningar på energi och
drivmedel påverkar företagets resultat negativt.

Ka rl s h a m n sfasti g h ete r A B
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i

takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar och utökade
u nderhållskostnader framöver.

Covidl9 har påverkat bolaget genom att vissa hyresgäster har fått uppskov med hyror mm, men den
största utmaningen är vad som händer efter Covidl9 och hur arbetsplatserna kommer att utformas
framöver. Mer hemarbete spås vilket kommer medföra andra behov av mötesplatser och kontor. Det
är viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa om för att klara av de nya
kraven som hyresgästerna har.

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande byggentreprenör är
framförhandlat och en ny upphandling pågår och har tilldelas under januari 2022. Den plan som legat
för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt revideras.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Utökad samverkan inom bolags- och kommunkoncernen' Fortsatt inventering av hyresavtal' Digitalt fastighetssystem sätts i drift fullt ut' Marknadsforing och uthyrning av ytor i Emigranten 1

' Nybyggnationen ger initialt ökade förluster.' Risk för fordyrningar i Emigranten 1' Ytterligare nedskrivningsbehov i Emigranten 1' Försaljning respektive förädling av fastighetsbeståndet
' Avmattning av högkonjunktur
' Mycket kraftig ökning av borgensavgiften

Kreativum i Blekinge AB
Kreativum hade ungefär 32 000 besökare under 2021vilket få anses riktigt bra med tanke på årets
början. Dinosaurieutställning bidrog till besöksintresset på ett mycket positivt sätt. Under arbetet med
att ta fram budget 2022 genomfordes en analys avseende bolagets upptagningsområde. lnom 1,5
timmes restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. lnom
detta område så är bolagets utbud unikt.

lnvesteringen i Domebiografen fortsätter under2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig
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belysning installeras. En delav den nya utställningen invigs till sportlovet2022 och fler stationer
tillkommer sedan fortlöpande under året. Kreativum står nu väl rustat för de kommande åren med en
modern konferensanläggning och Domebiograf som ger konferensanläggningen en ny dimension samt
ett utbud i utställningen som möter framtiden. Utsikterna för verksamhetsäre|2022 är ljusare än året
innan men pandemin kan även framledes ställa till problem. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt
har påbörjats 2022 och målet är verksamheten skall visa plus frän 2024.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiell risk
Ränterisk
Per den 31 december 2021 uppgick koncernens skulder till kreditinstitut till 3 043 538 tkr och
moderbolagets till 285 800 tkr. Skulden har ökat i koncernen med 303 672 tkr sedan 2020-12-31 fll
följd av investeringar i koncernen och förväntas öka ytterligare under 2022 till följd av fortsatta
budgeterade investeringar i koncernbolagen. Ränte- och kapitalbindningstiden uppgick till 3,4 år i

koncernen och 2,6 år i moderbolaget och snitträntan tll0,7 o/o i koncernen och 1,0% i moderbolaget,
exklusive borgensavgift. En ökad ränta med +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 1

906 tkr, vid antaganden om refinansiering av de befintliga lånen, i koncernen, under kommande år
(2022).

Til lstånds- eller anmäl ningspl iktig verksamhet enli gt m iljöbalken

Koncern
Karlshamn Energi AB inkl dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn
EnergiVatten AB
Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning bestående av en 25 MW
biooljeeldad panna i Stilleryd för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Bolaget fortsätter resan
mot 100 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion genom byggnation av ytterligare 15 MW förnyelsebar
fjärrvärmeproduktion i Tostarp. I fjärrvärmenätet finns därutöver fem oljeeldade panncentraler samt en
gasoleldad panna mindre än 10 MW. Dessa används endast för topp- och reservproduktion av
fjärrvärme. I Hällaryd finns en anmälningspliktig panncentral för värmeproduktion med pellets och olja.
På Ostra Piren finns en kylanläggning som har vattendom för att använda havsvatten for frikyla.

I dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB finns en grupp om tre vindkraftverk på totalt 2 MW
på Gunnön och i Sölve finns två vindkraftverk på vardera 2 MW. Anläggningarna är anmälningspliktiga
och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Några onormala störningar från anläggningarna
har inte förekommit.

Dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB har genom en vattendom tillstånd att använda vatten från
Långasjön för dricksvattenproduktion. För att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning lämnades
två tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen under är 2019. Ansökningar avseende reglering
av sjön Mien och ombyggnad av regleringsdamm, respektive tillstånd att använda Mörrumsån som
reservvattentäkt. Båda ansökningarna har överprövats och avgörs av Mark- och miljööverdomstolen,
med förväntad prövning under år 2022. Bolagets avloppsvatten renas med hjälp av biologisk rening på
Sternö reningsverk medan det i Halahult och Ringamåla sker med både biologisk och kemisk rening.
Karlshamn EnergiVatten AB:s reningsverk på Sternö är Revaq-certifierat som betyder att slammet
från reningsverket kan återföras till jordbruksmark.

Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel
av vad som historiskt behövts, dock har ingen tilldelning skett under år 2021. Om behov finns så köps
resterande del in från marknadsaktörer.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001.2015. Företagets processer och rutiner hanteras i

ett gemensamt ledningssystem for kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn Energi är även
certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 samt enligt Arbetsmiljöstandarden ISO
45001 2018.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndsplikten gäller
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Totalt
eget kapital

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 är 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och har erhållit erfordeliga
miljötillstånd.

Eget kapital

Förändring i koncernens egna kapital
Övrigt Annat eget

tillskjutet kapitalinkl
kapital årets resultat

Aktie-
kapital

I ngående balans 2020-01 -01
Arets resultat

Eget kapita I 2020-12-31 faststä I ld års redovis n i n g
Justering av tidigare år - rättelse fel

Justerat eget kapitaa 2020-'12-31

160 000 143 270
34 200

303 270
34200

160 000

160 000

160 000

177 470
-16 277

161 193

161 192
-63234

91 914

337 470
-16 277

321 193

321 192
-63234
20 500
91 914

lngående balans 2021 -01 -01
Arets resultat
Erhållet aktieägartillskott
Avsättning uppskrivn ingsfond

Eget kapital 2021 -1 2-31

Förändring i moderföretagets egna kapital
Bundet eget kapital

upp-
Aktie- skrivnings-
kapital fond

20 500

160 000 20 500 189872 370372

Fritt eget kapital

Reserv- Balanserad
fond vinst

Arets Totalt
resultat Eget kapital

lngående balans 2020-01 -01
Omföring av föreg års vinst
Arets resultat

Utgående balans 2020-12-31

Omforing av föreg års vinst
Erhållet aktieägartillskott
Arets resultat

Utgående balans 2021 -12-31

160 000 79 316 581

160 000 79 316 581 30 163 -17 527 252533

Belopp i SEK

160 000 82211
-2 895

-3 940
3 940
9 664

9 664

-9 664

-17 527

239 896

I 664

249 560

20 500
-17 527

581 1 045
-1045

I 663
20 500

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr, disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning

Summa

12 636 023

12 636 023

Vad beträffar koncernens och moderforetagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete for egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och fornöden heter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

4 81 0 632
15 011
10 162

717 663
13 833
17 115

5,8
6

7

835 805

-168 314
-3 547

-204 388
-220 016

-260 438
-2 218

748 611

-114 439
-463

-187 981
-209 424

-154 851
-4 897

10

11

12

-23116

2
450

-31929

76 556

2
414

-32 077

-54 593 44 895

14

-54 593

-8 641

44 895

-10 695

-63234

-63234

34 200

34200

fi{t
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateri el I a a n I ägg n i n gsti I I g å n g a r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill

M ate ri el I a a n I äg g n i n gsti I I g å n g ar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella an läggnin gstillgångar

F i nansiel la an Iägg n i ngstil lgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortf ri sti g a fo rd ri n ga r
Kundfordringar
Fordringar Karlshamns Kommun
Aktuella skattefordringar
I m materiella omsättn ingstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

15 316

18 055
136

427

3 575
273

16

17

18,19
20
21

18 507

2 055 476
438 085
412933

465 487

4 275

1 860 516
435 383
361 770

392 4683,22

24
3,25

3 371 981 3 050 137

25
55

5 534
3 422

25
55

34s
4 562

9 036 4 987

3 399 524 3 059 399

3 019
300

3 895
213

26

27

3 319

74 682
17 506
10 967

663
15 825

107 838

4 108

51 455
14 956
3 664
1 618

16 770
96 107

227 481

210 783

184 570

132 138

441 583 320 816

3 841 107 3 380 215

,6a
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

Längfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2929765 2653 107

3

160 000
20 500

189 872

160 000

161 193

370 372 321 193

370 372

102234
5 715

321 193

88 494
5 338

3,25

30

31

107 949

2928 405
1 360

93 832

2651667
1 440

30 115 132
16 147

111 664
35 641

154 437

88 200
17 231
74 929
22900

108 823

433 021 312 083

3 841 107 3 380 215
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2020

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskn ing (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anlägg ningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33

34

-54 593
261 602

44 895
161 842

207 009
-7 393

206 737
824

199 616

789
-15 108
94 005

207 561

916
-24 921
-16 381

279 302 167 175

-3 086
-398 544

4 581
1 141

-5 920
-500 786

1 319
1 140

-504 247 -395 908

331 500
-27 910

242000
-29 716

303 590 2'12284

78 645
132 138

-16 449
148 587

210783 132 138

d*616
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Resultaträkning - moderfö retag
Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-

2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Röre/sens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Koncernbidrag

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

35
4 1 900 1 879

35
5,8

6

I
12

13

14

-790

1 900

-2 690

1 879

-2 449

-13 128
-4 406

-570

14 628
-5 100

-18 324

800

I 958

730
-17 524

-?

9 688

-24

-17 527 I 664

8e
617
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Belopp iKSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
F i nan s iel I a an I ägg n i n g sti I lgå n ga r
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar

Kortf ri sti g a ford ri n ga r
Fordringar hos koncernforctag
Fordringar hos Karlshamns kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

23 593 155
25

593 155
25

593 180 593 180

593 180

8 002
19 724

1 851
4

593 180

10 608

1 818

29 581 12 426

29 581 12 426

622761 605 606

w
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Belopp i KSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (16 000 aktier)
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantorsskulder
Skulder till Karlshamns Kommun
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga sku lder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

30

31

160 000
79 316

581

160 000
79 315

581

239 897

30 163
-17 527

239 896

I 664

12 636 I 664

252 533

285 800

249 560

285 800

285 800

44 319
155

39 612

341

285 800

40 809
1

573
26 818

1 684

361

84 428 70 246

622761 605 606
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2020

Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp iKSEK Nof
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade aktieägartillskott
Lämnade koncernbidrag
Erhållen utdelning
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33 -18 324
13 128

8 958
-14 628

-5 196
-3 538

-5 670
-17

-8734

-15 235
5 101

-5 687

19 329
-12 166

-18 868 1 476

18 886

-18 156
14 628
3 510

50 850
-18 149
-28 072

2 850
-8 955

18 868 -1476

34

w
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Al I män n a redovisn i ngspri n ci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012'. 1 Arsredovisn ing och koncernredovisni ng ( K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 o/o 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 rörelseforvärv 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 eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
forvärvstidpunkten 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.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller forluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.

I m m ateriella ti I lgångar
Elce ftifi kat och utsl ä ppsrätte r
Karlshamn Energi AB redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat och utsläppsrätter som
immateriella tillgångar. Värdering av tilldelning har gjorts till vid tilldelningen aktuellt marknadspris och
förvärvade elcertifikat har värderats till avtalat pris. lnnehavet av dessa tillgångar betraktas som
kortfristig och har härmed klassificerats som en omsättningstillgång.

Övrig a i m m ate riell a ti I lg än g ar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffning
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

svärde minus
och

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt övertillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
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@stider; 
NYttiqldePeriod (år)

kostnad i resultaträkningen.

Koncessioner
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten
Goodwill

M ateri el I a an I ägg n i n gsti I lg än g ar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och 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 redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i forbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har dårför delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningsstillfället i då rådande prisnivå.

Byggnaderna besår av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. lngen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

0
5
5

5-

Stomme och grund
Stomkomplettering/in nervägg mm
Värme/San iteUKylaA/enti lation
El/Tele/Data/Styr- övervakn i n g

Fasad/Fö n ste rlltte rta k
Restpost
Skyddsrum
Bergrum
Övriga byggnader
Markanläggningar
Bogserbåtar
Kranar
Cisterner
Hyresgästanpassningar

Övriga Maskiner och andra tekniska anläggningar
Övriga inventerier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod (ä0
B0-1 00
50-1 00

35-50
20-40
30-50
10-60

50
33

20-60
20-70
1 0-30
10-15

5-25
10

5-25
5-20

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
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nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Leasingavtal
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överfors från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

F i n an siell a leasi ng avtal
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 minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som rcdovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de
uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

O pe ration el I a le asi ng avtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhojd förstagångshyra men exklusive
utgifter for tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut principen. I

anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012'.1.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterfdljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänforliga transaktionsutgifter
såsom courtage.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kortfristiga
leverantörssku lder redovisas till anskaffningsvärde.

E rsättn i n g ar ti I I a nstä I I da
Ersättning till anställda efter avslutad anställning.
Klassificering
Planer for ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
formånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
forsäkringsforetag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har

w623



Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

20(33)

betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än forväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättn i n g ar vid u ppsäg n i ng
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när foretaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig ävgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skaff
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och for möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

lntäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla for egen räkning
redovisas som intäkt. lntäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Vid forsäljning av varor redovisas en intäkt när foljande kriterier är uppfyllda:

- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget,
- lnkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
ägande till köparen,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande forvaltningen som vanligtvis
förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
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Ränta, royalty och utdelning
lntäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är forknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillforlitligt sätt. Ränta redovisas
som intäkt enligt effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska
lämnas.

Tj ä n ste u p pd rag och e ntre p re n ad avtal - I ö pa n de rä kn i ng
lnkomst från uppdrag på lopande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utfors och material
levereras eller förbru kas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter for uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

lntäktsredovisning för elleveranser
Elnätskunder och elhandelkunder inom elnätsområdet faktureras med månadsvisa mätavläsningar
som grund. Utgångspunkten för intäktsredovisningen är för elnätsverksamheten den energimängd
som mätts hos kunderna. För elhandelsverksamheten får man fram såld energimängd enligt
regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen.

Redovisni ngsprinci per i modertöretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår forutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till forvärvet.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Ko n cern bidrag och a ktie äg artil I skott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
erhållna/läm nade koncern bidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande 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 antagande ses över regelbundet.

lnga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antagande på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
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Koncernen

Not 3 Rättelser av jämförelseår
Karls ham nsfasti g h ete r AB har j usterat jämfo rels eär et 2020 avseende ned skrivn i n g av
förgävesprojektering frän 2017. Rättelsen har följande effekt på jämförelsårets balansräkning för
koncernen;

2020 innan
justering

2020 efter
justering

22(33)

Justering

Balansräkninqen
Pågående nyanläggningar
Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld

Eget kapital
- Annat eget kapital inkl årets resultat

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren

412 968
6 119

98 491

177 470

Koncernen
2020

392468
345

BB 494

161 193

-20 500
-5 774
I 997

-16 277

16 277

Modertöretaget
2021 20202021

per
Elnät och elhandel/elproduktion
Värme och Kyla
Avgår punktskatter
Bredband
Vatten och avlopp
Fastighetsuthyrning, hyror och arrenden
Hamnverksamhet
Övriga intäkter

182622
111 406
-37 028
45 437
78 774

291 054
157 517
22 148

122905
102 049
-38 052
41 954
72 443

291 003
146 267

19 559 1 900 1 879

851 930
-41298

758 128
-40 465

1 900 1 879
Avgår internförsäljning inom koncernen

810 632 717 663

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

2021 2020

1 900 1 879

Moderbolaget
2021 2020

Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag
Revisionsverksam het utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

582
69

282

25

154

186
59

o

581
148
383

28

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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2020 Varav män

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medel antalet anstäl I da
2021 Varav män

Moderföretag
Sverige

Totalt moderföretaget

Dotterföretag
Sverige

Totalt dotterföretag

Koncernen totalt

0%0%

286 75%

75%

75%

266

286

286

266

75%

75%

75%

2020-12-31
Andel

kvinnor i %o

266

Redovisni ng av könsfördel ni ng bl and I ed ande befattni ngshav are
2021-12-31

Andel
kvinnor ilo

Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

22
100

22
100

Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Koncernen Moderföretaget 1)

2021 2020 2021 2020

22
50

22
33

Styrelse och VD
Övriga anställda

Summa löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

7 933
'141 956

7 675
1 33 455

149 889
61 877
14 196

141 130
59 218
16 428

1) Moderföretaget har inga anställda. Tjänsten för VD, vVD, styrelsearvode och administration har
köpts från Karlshamns Kommun och har under året uppgått till 2 439 tkr (f å 2 379 tkr) inkl sociala
avgifter.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 443 tkr (1 131 tkr) företagets ledning.

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
an läggn i ngstillgångar

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Koncern
Arets avskrivningar
Arets nedskrivningar
Aterforda nedskrivningar

139 354
137 670
-16 586

129 883
24 968

w

260 438 154 851
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2020

Not 8 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förtaller till betalning:

lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen

1 314
1 039

1 533
1 693

2353 3226

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 067 2 815

Moderföretaget har inga leasingkostnader varken innevarande år eller jämförelseåret

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella eftersom beloppen är forhållandevis små

2021 2020
F ramtida m i n im ilease avg ifter avsee nde icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget

55 567
80 163
22 193

55 573
52280
44 035

157 923

2021

151 888

2020
Anticiperad utdelning
Nedskrivningar

Not 10 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningsti I lgångar

Koncernen

7 372
-20 500

14 628

-13128

2021

'14 628

2020

Utdelningar

Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

22

22

Modefföretaget
2021 2020

Ränteintäkter, övriga 450 414

450 414

{e
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Moderföretaget
2021 2020

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

Räntekostnader, övriga
Borgensavgift till Karlshamns Kommun
Aktiverade räntor och borgensavgifter

Not 13 Koncernbidrag
Moderföretaget

-22292
-14 185

4 548

-31 929 -32 077

-23 313
-1 1 606

2 842

-2 863
-1 543

-3 528
-1 572

2021

-4406 -5 100

2020
Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

Not 14 Skatt på årets resultat

-10 957
11 757

-18 156
18 886

Koncernen
2021 2020

730

Moderföretaget
2021 2020

800

Aktuellskatt
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

-90
-B 551

-498
-10 197

-3 -24

-8 641 -10 695

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

-24-3

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avdr kostnader som ej är med i redovisat resultat
Utnyttjande av tid igare ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatt hänförligt till tidigare år
Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt
Skattereduktion investeringsstöd

-54 593 44895 -17 524 9 688

11 246
-22103

-9 607
-1946

3 610
-5132
1 519

-2 073
-1 081
3 130

218 262

-59
2

210
384

2 055
-8 641 -10 695

2

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-3 -24

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

557 557

557

-130
-111

557

-19
-111

-241 -1 30

Redovisat värde vid årets slut 316 427
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Not 16 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u le rade a n skaff n i ng svä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

10 206
5 920
I 543

7 120
3 086

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 17 Goodwill
Koncernen

25 669

-6 631
-983

10 206

-6 418
-213

-7 614 -6 631

18 055 3 575

2021-12-31 2020-12-31
Ac ku m u I e rad e a n skaffn i n g svärd e n :

-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 18 Byggnader och mark
Koncernen

-411
-137

-274
-137

684 684

684 684

-548 -411

136 273

2021-12-31 2020-12-31
de

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Erhållna statliga bidrag
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

Acku m u le rad e avskrivn i ng a r:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Ac ku m u I e rade u p pskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets uppskrivningar

Vid årets slut

Ac ku m u le rad e n ed skriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Omklassificeringar
-Under året återförda nedskrivningar

2 650 208
5242

-4 032
-2744

153 523

2802197 2650208

2 551 305
20 505
-9 439

-26 888
114 725

-765 665
1 015

-3 671
-66 514

-716 906
I 476
3 451

-61 686

-834 835

91 914

-765 665

91 914

-24 027
3 641

16 586

-24 027
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-24 027Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark
Koncernen
Acku mulerade anskaffn ingsvärden

Redovisat värde vid årets slut

2055476 1 860 516

163 411 1 59 846

Not 19 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen 2021-12-31

163 411 159 846

2020-12-31
Acku m ulerade ve rklig a värde n
Vid årets början
Vid årets slut

2722165
2 955 398

2 446 877
2722165

I Karlshamnsfastigheter AB baseras verkligt värde till 100% på värderingar gjorda 2021 och 2022 av
utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i

värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella.

I Karlshamnsbostäder AB har bolaget i egen regi utfört, för upplysningsändamå|, värdering för att
bedöma fastigheternas verkliga värde. Värderingsmetod som använts är diskonterade
kassaflödesprognoser. Vid värderingen har nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden för
respektive fastighet beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde har en kalkylperiod om 10 år
använts och diskonteringsränta före skatt pä 5,75-60Ä. Bedömningen av kalkylräntan görs med hänsyn
till en långsiktig riskfri obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. Risken är delvis knuten
till villkoren för existerande hyreskontrakt, typen av hyresgäster, fastighetstyp och läge. Andra
värdepåverkande faktorer är hyresutvecklingen som antagits vara 2% per år, inflationen som antagits
tll2o/o under prognosperioden samt vakansgraden som antagits vara 2o/o per är.

Verkligt värde för koncernens forvaltningsfastigher har beräknats till 2 955 mkr vilket kan jämföras med
det bokförda värdet om 1 432 mkr i Karlshamnsbostäder och 253 mkr i Karlshamnsfastigheter AB.

Not 20 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaffn i n g sv ä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-AterfOrda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m ule rade nedskrivn i n g ar:
-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

730 999
19 444
-1 130
16 453

667 011
51 033
-5 385
18 340

765 766

-267 616
879

-32944

730 999

-235 740
4 919

-3 451
-33 344

-299 681

-28 000

-267 616

-28 000

-28 000 -28 000

6e

438 085 435 383
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Not 21 lnventarier, verktyg och installationer
Koncernen

28(33)

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Aterforda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Omklassificering av ingående nedskrivning
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m u I e rad e n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Omklassificering från pågående investering
-Omklassificering ingående nedskrivningar
-Arets nedskrivningar

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

I 028 952
53 149
-2652

66 131

966 537
27 434

-274
35 255

I 145 580 1 028 952

-595 010
2 560

-2 056

-38 681

-608 959
252

48 120
-34 423

-633 187 -595 010

-72172
-19 565

-7 723

-2 410
-14 965
-48120
-6 677

-99 460 -72172

Not 22 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anlägg ningsti I lgångar

Koncernen 2021-12-31

412933 361 770

2020-12-31
Vid årets början
lnvesteringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar utav pågående nyanläggningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 23 Andelar i koncernföretag

392468
428 550

-225 584
-129 947

465 487 392 468

2021-12-31 2020-12-31

246 417
308 258

-143 916
-18 291

Acku m u I e rade a n skaff n i n g sv ä rd e n :

-Vid årets början
-Aktieägartillskott

-Vid årets slut

Acku m u I e rade u p ps kriv n i n g a r:
-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u le rade n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Arets nedskrivningar

Vid årets slut

586 637
20 500

586 637

607 137

100 000

586 637

100 000

100 000 1 00 000

-93 482
-20 500

-93 482

-113 982 -93 482

Redovisat värde vid årets slut 593 155 593 155

632



Stadsvapnet i Karlshamn AB
556427-2382

2e(33)

2020-12-31
Redovisat

värde

Spec av modertöretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2021-12-31

Antat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Karlshamn Energi AB, 556223-8849, Karlshamn

-Kad sh amn Energi Elförsäljning AB, 556527-9345, Kalshamn
-Kad sh amn Energi Vaften AB, 559 1 70-4308 Karl shamn

Karlshamnsbostäder AB, 556526-8355, Karlshamn
Karlshamns Hamn AB, 556016-9467, Karlshamn

-Kadshamn Kombiterminal AB, 55661 6-5659, Kalshamn
-Kadshamn Tank Storage AB, 556885-5224, Kadshamn

Karlshamnsfastigheter AB, 556188-5160, Karlshamn
Kreativum i Blekinge AB, 556545-4989, Karlshamn

1 200
10
10

1 60 000
5 365

100
250

30 000
410

254 194
149 347

3 000
1

254 194
149 347

3 000
1

100

100
100
100

100

100
50

100

100

186 613 186 613

Agarandelen överensstämmer även med andelen av rösterna i bolagen

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

593 155 593 155

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n.

-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 25 Uppskjuten skatt

Koncernen

55 55

55 55

Temporär
skillnad

55

2021-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

55

2021-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader hänförliga till;
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt underskottsavdrag
And ra outnyttjade skatteavd rag

U ppskj uten s katteford ran/skattesku ld

Koncernen

313 396
303 002
-120 108

64 560
62 416

-24 742
3 479
2 055

496 290

Temporär
skillnad

5 534

2020-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

102234

2020-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

V äse ntl ig a te m po rära skil I n ad e r h änförl ig a til I ;
Byggnader och mark
Maskiner och lnventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt u nderskottsavd rag

U ppskjuten skattefordran/sku ld

144 146
301 595
-16 157

29 694
62 128
-3 328

345

429 584 345 88 494
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Not 26 lmmateriella omsättningstillgångar
Koncernen

30(33)

2021-12-31 2020-12-31
Tilldelade elcertifikat
Förvärvade elcertifikat
Tilldelade utsläppsrättigheter

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19
512
132

126
1 316

176

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

663 1 618

Modefföretaget
2021-12-31 2020-12-31

Ej debiterad elförbrukning
Upplupna bidrag
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Övriga poster

107 838 96 107

Not 28 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Summa

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

41 404
38 847
16 315
I 519
1 753

33 126
38 847
17 718
6 416

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

12 636

12 636

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Fastig hetsinteckn ingar

Summa ställda säkerheter

Eve ntu a lf ö r p I i kte I s e r

209977 207 877

209977 207 877

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Övriga eventualförpliktelser

Not 30 Långfristiga skulder

504 472

504 472

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Låneportföljens förfallostruktu r;

Sku Ider till kred iti n stitut
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen*
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa skulder till kreditinstitut inkl kortfr del

739 510 852767 25 800

564 561
1 739 467

500 138
1 386 962

49 000
236 800

60 000
200 000

$t

3 043 538 2739 867 285 800 285 800
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Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa övriga skulder inkl kortfr del

320

1 040

320

1 120

Summa långfristiga skulder inkl kortfr del 3 044 898 2741307 285 800 285 800

* Varav 115 132 tkr (BB 200 tkr) är klassificerat som kortfristig skuld i balansräkningen. Resterande
449 429 tkr (411 938 tkr) avses att refinansieras i nya lån. I moderbolaget är avsikten att samtliga lån
refinansieras vid förfall. lngen amortering planeras 2022 eller inom 5 år.

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader 3109
Upplupna personalrelaterade kostnader 24117
Förutbetald hyresinkomst 6 791
Förutbetalda anslutningsavgifter VA 26 960
Fondering VA 863
lnvesteringsfond Vatten (framtida vattenförsörjning) 25 61 9
Upplupen kostnad, elhandel 20283
Övriga poster 46 695

154 437

3 354
22903

5 970
18 365

693
19 579
5 321

32 638

108 823

Koncernen
2021 2020

341 361

Moderföretaget
2021 2020

305 322

39Jb

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pågående pandemi fortgår och har fortsatt påverkan på hela samhället och på koncernens
verksamhet i mer eller mindre utsträckning. Bolagen fortsätter med att följa myndigheternas allmänna
råd och rekommendationer och har vidtagit åtgarder i syfte att begränsa smittospridningen.
lmplementerade åtgärder kommer att kvarstå till dess att risken för samhällssmitta är över. De bolag i

koncernen där verksamheten påverkas i större utsträckning av pandemin är Karlshamns Hamn AB
och Kreativum i Blekinge AB

Karlshamns Hamn har stora flöden Österut och med en ökad krigsrisk och sanktioner mot Ryssland
kan vissa av godsflödena påverkas 2022. Karlshamns Hamn är sedan tidigare stämd av
Hamnarbetarförbundet. Dom i AD ska falla i slutet av mars. Beloppet är fullt reserverat i bokföringen
Det har uppdagats frågetecken på en gammal pensionsuppgörelse för en handfull idag anställda.
Utredning har startats och idag finns ingen uppfattning om denna

Not 33 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd borgensavgift

2
450

-22 507
-14 185

2
392

-23 216
-1 1 606

-2 880
-1 543

-3 570
-1 572

14628 2 850

#

-36240 -34428 10 205 -2292
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Not 34 Likvida medel

Följande delkomponenter ingär ilikvida medel
Kassa och bank
Tillgodohavande på koncernkonto

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

32(33)

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

17 309
193 474

18 547
113 591

210783 132138

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk for värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 35 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Karlshamns Kommun, org nr 212000-0845.

lnköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 0 o/o av inköpen och 100 % av försäljningen
andra företag inom den bolagskoncern som företaget tillhör.

Not 36 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Avkastning på eget kapital:
Arets resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital (totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver)

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Revlsronsherattelse
Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB, org. nr 556427-2382

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB för är 2021 .

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisnlngens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditinq (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uftalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för är 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad den 31 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansve lar stvrelsen och verkställande direktören för bedömnin AVoen

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om forisatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att låmna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvåntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktigheter i

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och åndamålsenliga
för aft utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är låmpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- 
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolageis och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en våsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
våsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovlsningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhåmtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

- 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

- 
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den; Vi måste också

Revisionsberättelse Stadsvapnet i Karlshamn AB, org. nr 556427-2382,2021 1(2)
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informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Stadsvapnet i Karlshamn AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
d irektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolaqets och koncernens ekonomiska situation och att tillse

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som år nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om defta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller aft ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgårder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlshamn den 17 mars 2022

KPMG AB

6w;
Sjöberg narsson

Auktoriserad revisor
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Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 14:40 

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) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Marie Björnsson, HR-chef 
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef § 133 

 

Paragrafer 106-133  

Utses att justera Magnus Gärdebring (M) 

Justeringsdatum  2022-03-30 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Magnus Gärdebring 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum: 2022-03-29 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-30 

Tillkännages t.o.m: 2022-04-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 109 Kommunens årsredovisning för 2021 2021/358 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna aktieägartillskott på 20,5 mnkr till Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
 
att göra nedskrivningar 11,1 mnkr i årsbokslutet för projekt (exploateringar, infrastruktur 
samt övriga verksamheter) som inte kan aktiveras som anläggningstillgång enligt RKR,  
 
att göra avsättningar på 27 mnkr i årsbokslutet gällande Hunnemaradeponin, samt 
 
att godkänna årsredovisning för 2021.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet för 2021 och överlämna det till revisorerna 
och till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2021 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
En avsättning för sluttäckning av Hunnemaradeponin föreslås, på grund av miljömässiga 
skäl, men också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. Föreslag till 
avsättning uppgår till 27 mnkr i enlighet med den utredning som presenterades på 
KSAU 2021-03-16. 
 
Aktieägartillskott föreslås tillföras Stadsvapnet i Karlshamn AB med 20,5 mnkr, för att 
bolaget ska kunna hantera det aktieägatillskott som är beslutat att lämnas till 
Karlshamnsfastigheter AB av Stadsvapnet i Karlshamn AB. Karlshamnsfastigheter AB 
är i behov av ett aktieägartillskott till följd av den nedskrivning i Emigranten 1 som 
påverkar åretsresultat och det egna kapitalet. Det egna kapitalet får inte understiga 
hälften av aktiekapitalet enligt Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§.  
 
Årets resultat 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till + 55 mnkr för kommunen och +28 mnkr för 
kommunkoncernen. Resultaten utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar att göra 
avsättningar för Hunnemaradeponin samt aktieägartillskott till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB.  
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget 
på plus 34 mnkr, vilket fördelar sig med -2 mnkr för nämnderna och +36 mnkr för 
finansförvaltningen.   
 
Trots Coronapandemi har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra 
måluppfyllelse. Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat med en 
förhållandevis, och i många fall positiv, utveckling mot god måluppfyllelse för 
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verksamhetsresultat och kvalitet.  
Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål tillsammans med 
det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta utvecklingsinsatser att göra vad gäller 
kommunens långsiktiga ekonomi och finansiella resultat.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2021 
 Bilaga Agenda 2030, 2021 
 Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021 

 
Nedskrivning  
 
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utarbetat nya rekommendationer som syftar 
till att utveckla god redovisningssed. Den nya lagstiftningen och rekommendationen har 
en tydligare avgränsning gällande vad som får aktiveras som anläggningstillgång. 
   
Karlshamns kommun har inkluderat denna typ av utgifter i tidigare projekt och revisionen 
har lämnat synpunkt på detta. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens samtliga 
pågående investeringar ska granskas och åtgärdas (2020-02-04). Åtgärder är nu 
vidtagna i årsbokslutet för 2021 och därför föreslås att en nedskrivning görs med 11,1 
mnkr för projekten som redovisats i ett informationsärende till KSAU den 2022-02-01.  
 
Avsättning 
 
Hunnemaradeponin är i behov av en sluttäckning på grund av miljömässiga skäl men 
också för att marken ska kunna användas till andra ändamål. I dialog med 
Miljöförbundet gällande möjligheten att anlägga solcellspark (ej beslutad) på 
Hunnemaradeponin, har det framkommit att det med stor sannolikhet kommer att ställas 
krav på sluttäckning av deponin. Åtgärder som är nödvändiga oavsett hur marken 
kommer att nyttjas.  
   
Att sanera och sluttäcka marken kommer att kräva ett större ekonomiskt utrymme, enligt  
den utredning som presenterades på KSAU 2021-03-16. Med hänsyn till det föreslås att  
avsättningar sker med 27,0 mnkr under 2021, för arbetet med sluttäckning. Det primära 
skyddsobjektet i området är Väggaviken. I samband med en sluttäckning kan andra 
åtgärder bli aktuella, som inte är kända i nuläget, för att begränsa spridning av 
föroreningar till yt- och grundvatten i området, vilka tillkommer utöver 
sluttäckningskostnaderna. Om nya omständigheter uppstår som kräver tillkommande 
åtgärder omprövas nivån på avsättningen årligen.   
 
Aktieägartillskott 
 
Karlshamnsfastigheter har konstaterat att det funnits indikation på nedskrivningsbehov 
av Emigranten1 och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på Piren. 
I enlighet med den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3, ska ett företag per 
varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation ska företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde. Denna värdering resulterade i ett nedskrivningsbehov på 
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108,5 mnkr för Emigranten.  
 
Vidare visade värderingarna att resterande fastigheter på Piren har ett ”övervärde” i 
värderingarna, vilket medför att gamla nedskrivningar från 2012 har återförts med 16,6 
mkr och sedan har en uppskrivning utförts med 91,9 mkr för att möte resterande del av 
nedskrivningen. Karlshamnsfastigheter AB har förutom detta, i samråd med revisorerna, 
även gjort en rättelse på tidigare perioder med 20,5 mnkr som är hänförbar till 2017 
(förgävesprojektering).  

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att lämna ett aktieägartillskott till 
Karlshamnsfastigheter AB för att täcka upp för dessa 20,5 mnkr. I enlighet med beslutad 
kapitaltäckningsgaranti. Karlshamnsfastigheter AB är i behov av ett aktieägartillskott för 
att det egna kapitalet inte ska understiga hälften av aktiekapitalet enligt 
Aktiebolagslagen (ABL) 25:13§. 

 
Stadsvapnet har en ansträngd likviditet och högt nyttjande av checkräkning. Detta 
innebär att bolaget har tre alternativ för att kunna reglera aktieägartillskottet till 
Karlshamnsfastigheter AB:  
 

 öka belåningen i det egna bolaget,  
 göra värdeöverföringar från övriga bolag i koncernen, 
 tillskjutas ett aktieägartillskott från Kommunfullmäktige.  

 
Det finns en ny skattelagstiftning från 2019 som innebär kraftigt begränsad avdragsrätt 
för räntekostnader i Stadsvapnet och därmed är det inte förmånligt att utöka belåningen. 
Det andra alternativet att bolagen inom koncernen gör värdeöverföringar är heller inte 
möjligt, då de saknar möjlighet att lämna överföringar i den omfattning som krävs för att 
balansera Karlshamnsfastigheter AB. Återstående alternativ som bedöms vara mer 
ekonomiskt hållbart är därför att ägaren tillskjuter aktieägartillskott till moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Dokument Årsredovisning 2021 
Resultatrapporter nämnder och bolag 2021 
Personalekonomisk redovisning 2021 
Agenda 2030 till ÅR 2021 
KKiK ÅR 2021 
Protokollsutdrag KS § 51/2022 Information aktieägartillskott Stadsvapnet i 
Karlshamn AB som påverkar bokslut 2021 
Protokollsutdrag KS § 55/2022 Avsättningar Karlshamn 5:1 Hunnemaradeponin 
Bildspel aktieägartillskott till följd av nedskrivning i KAFAB 
Protokollsutdrag SV § 12/2021 Kapitaltäckningsgaranti Karlshamnsfastigheter AB 
2021 
Protokollsutdrag SV § 15/2022 Värdeöverföringar inom koncernen Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 2021 
Värdering av fastigheterna på Östra Piren 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Karlshamnsfastigheter AB 2021 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Allmänhetens frågestund 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att notera informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunmedborgare möjlighet att 
ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter avseende årsredovisningen vid 
sammanträdet då denna behandlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämnderna i Karlshamns kommun, med undantag för 
kommunstyrelsen, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 
med undantag för kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.  
Revisorerna bedömer att kommunen inte uppnått kommunfullmäktiges fastställda mål 
för ekonomisk hushållning.  
 
Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen 
och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2021 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021-12-31  
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 7 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämnderna i Karlshamns kommun, med undantag för 
kommunstyrelsen, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 
med undantag för kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.  
Revisorerna bedömer att kommunen inte uppnått kommunfullmäktiges fastställda mål 
för ekonomisk hushållning.  
 
Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen 
och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2021 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021-12-31  
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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2021-04-22

Till
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2021

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 nåimnderna ansvarar fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande måI, beslut och riktlinjer samt de ftireskrifter som gäller ftir verksamheten.
De ansvarar också ftir att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till full-
miiktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisnino
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomftirts med
den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge en rimlig grund ftir bedömning
och ansvarsprövning.

Under året har vi fortsatt att konsekvent arbeta med riskbedömningar ftir varje
nämnd och kommunicerat detta med såväl presidier som ledamöter i nåimnderna.
Metodiken syftar dels till att stärka niimndernas egna riskbedömningar, dels till att
utöka dialogen och riskarbetet med samtliga nåimnder kring de mest centrala fråge-
ställningarna. I flera fall kan vi se att nåimnderna adresserar riskerna och på ett fijr-
tjänstfullt sätt dåirmed minskat risknivan. Det ftirtjiinar attpätalas då det skett under
ett år som kännetecknats av pandemi.

I revisionsberättelsen for 2019 och2020 skrev vi att kommunstyrelsen behövde ut-
veckla sin uppsikt och agera proaktivt i fttrhållande till nämnder och bolag, vilket
ledde till anmiirkning mot kommunstyrelsen ftir 2020. Vi underströk att vi revisorer
under en längre tid har påpekat ftir kommunstyrelsen att uppsikten över bolag och
nämnder behöver stiirkas. Vi anser fortsatt att en svag ägarstyming, uppsikt och brist
på stödjande arbete bidrar till att riskema ökar och att verksamheterna genererar ett
sämre resultat. Det innebär risker ftir negativa ekonomiska konsekvenser.

Niir det gäller uppsikt och ägarstyming gör vi motsvarande bedömning av kommun-
styrelsen även fiir budgetaret 2021. Vår kritik avser passivitet i uppsikt och ägarstyr-
ning samt att kommunstyrelsen brister i att redovisa kommunkoncernens samlade
ekonomiska utmaningar. Det senare blir siirskilt tydligt i ftirhållande till det stora
investeringsbehov som ftireligger inom hela koncemen. När det gäller passiviteten
anftir vi den externa utredningen avseende kommunstyrelsens bristande uppsikt över
projektet Emigranten l. Vi har med drygt ett tiotal skrivelser perioden

q4 vrt
2019-
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2021understrukit behovet av åtgärder rörande samordning av investeringar och stöd
till projektet Emigranten 1. Vi har också pekat på behovet av att kommunstyrelsen
tar del av den auktoriserade revisorns rapporter rörande de kommunala bolagen, som
en del av uppsikt och ägarstyrning. Det avser såväl interkontrollfrågor i det korta per-
spektivet som strategiska frågor på liingre sikt.

Nåir det gäller brister i helhetsbilden iir vi starkt kritiska till att otillräckliga underlag
redovisas inft)r beslut. För att kunna värdera information inftir ekonomiska beslut
krävs betydligt liingre tidshorisont än ett år i beslutsunderlagen. Vi efterlyser att
kommunstyrelsen arbetar aktivare med långsiktiga ekonomiska planer, vilket möjlig-
gör att det samlade investeringsbehovet kan beaktas. Vi noterar i sammanhanget att
kommunstyrelsen via årsredovisningen lyfter fram större framtida investeringsbehov
ftir fler bolag iin vad som redovisas i underlagen ftir ettåriga borgensbeslut. Ett hel-
hetsperspektiv och ökad transparens i dessa frågor bidrar till bättre underlag ftir be-
slut.

Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver stärka det interna kontrollarbetet över sin
egen verksamhet. I vår granskning av fakturahanteringen avseende Netport, konsta-
terar vi ett flertal brister. Det gäller underlag ftjr utbetalning, jävsfrågor, ftiljsamhet
till upphandlingsregler och momsfrågor.

Vi har sedan 2018 foljt AV-nämndens (nuvarande socialnåimnden) arbete med att fa
en ekonomi i balans. Den tidigare nåimndens verksamhet har under 2021 gåttupp i
den nya socialnåimnden. Vi kan konstatera att sammanslagningen haft sina utma-
ningar men att en rad viktiga beslut har fattats ftir stärkt styrning av den tidigare AV-
verksamheten. Det gäller bland annat en struktur inom niimnden som rör besluts-
fattande i individåirenden och arbete med ett systematiskt utvecklingsarbete. Vi note-
rur att arbetet fortsätter med kvalitetsutveckling. Arbetet ska vara klart efter som-
maren 2022 och omfattar all verksamhet inom den nya nämnden. Det finns dock an-
ledning att fortsättningsvis ftilja att nåimndens beslutade utvecklingsåtgärder genom-
ftrs.

För mer ingående redovisning av vära bedömningar av kommunstyrelsen och social-
ntimnden håinvisar vi till vår redogörelse ftir 2021.

Vi bedömer dock sammantaget att nämndema i Karlshamns kommun, med undantag
fiir kommunstyrelsen enligt ovan, har bedrivit verksamheten på ett tindamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Men i ftrhållande till de av
kommunfullmåiktige fastställda målen ftr god ekonomisk hushållning, gör vi bedöm-
ningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning, vilket också gäller
fiir kommunkoncernen. Vi efterlyser tydlighet i bedömningen och f?irre omskriv-
ningar av att kommunen inte uppnått sina måI.

Vi bedömer att riikenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och niimndernas interna kontroll har varit tillräcklig med
undantag ftir kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.
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Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmåiktige beviljar ledamötema i styrelse och nämnder ansvars-
frihet men riktar anmihkning mot kommunstyrelsen ftir passivitet och brister i upp-
sikten och ägarstymingen av bolagen.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning ftir åtr 2021godkåinns.

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Lars Beckman är vald med undantag ftir kulturnåimnden, utbildningsnåimnden och
överfiirmyndamiimnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nåimnder.
Bengt Olofsson åir vald med undantag ftir kultumåimnden och socialnåimnden och har
inte del i granskningen av dessa nåimnder

021-04-22

Olofsson Lars-

Lars-Erik J Kronsell Thomas Nilsson

6*, CWentu'-ar-,
Tommy Strannemalm

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
- Revisoremas redogörelse fff är2021,
- Granskning av årsredovisningför är2021,
- Granskningsrapporter för de kommunala bolagen
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6

Kommunens revisorer

lnledning

Revisorema 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 ft)r vår rekommen-
dation till kommunfullmäktige om ansvarsfrihet ska ges till styrelsen och nämndema. Fullmäktiges beslut
i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt, dvs när ingen kritisk synpunkt
framställts från revisorerna eller fullmäktigeledamötema.

Vårt arbete regleras i kommunallagens 12kap. och skall ftlja god revisionssed i kommunal verksamhet.
Med god revisionssed menas de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision
utftirs.

Enligt revisorernas granskningsuppdrag, som uttrycks i kommunallagen, skall revisorema årligen
granska, i den omfattning som ftiljer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisorema prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskapema är rättvisande och om den interna kontrollen tir
tillräcklig. På samma sätt ska de av fullmäktige valda lekmannarevisorema granska verksamheten i de
kommunala bolagen och de av kommunen frrvaltade stiftelserna. I de kommunala floretagen granskar inte
lekmannarevisorn rättvisande räkenskaper, då detta åvilar den auktoriserade revisorn.

Granskningarna som genomftirts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse. Samtliga revisions-
rapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi har utftrt gransk-
ningarna enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed inom kommunal verksamhet.
I granskningsarbetet har vi anlitat EY som sakkunniga biträden.

Vi har for är 2021haft I 429 tkr till vårt ftirfogande och har nyttjat detta anslag. Lekmannarevisorerna har
haft 170 tkr till sitt forfogande ftir granskningar och arvoden.

God revisionssed i kommunal verksamhet
Nedan foljer ett kortfattat sammandrag av vår arbetsmetodik. Revisionsåret inleds med en riskanalys, en
ftir varje nämnd. Utsedda revisorer, som ftiljer respektive nämnd, har redovisat analysen nämndvis genom
att ftirst träffa presidiet eller hela nämnden ftir dialog kring revisorernas riskbedömning. Därefter har vi
reviderat vår egen bedömning utifrån dialogerna och redovisat detta enskilt ftr presidiet. Eftersom vi inte
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har möjlighet att djupgranska varje nämnd årligen, blir detta ett sätt att fiira 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 forbättrad dialog och från flertalet nämnder har det
framforts som positi vt.

N?ir det gäller så kallade djupgranskningar sker dialogen på flera nivåer. Innan den fiirdiga rapporten
översänds till berörd nämnd faktakontrolleras sakuppgifterna i rapporten av de som blivit intervjuade och
är ansvariga fiir verksamhetsområdet. Ofta kompletteras granskningen med frågor från de ftirtroendevalda
revisorema. Grunden är densamma vid lekmannarevisors granskning av bolagen. Om revisorema be-
dömer att resultatet av en granskning behöver diskuteras med nämnden innan den diarieftirs så bjuds
presidiet in till en separat dialog.

Om revisorernas slutsatser i ansvarsfrågan lutar åt en anmärkning eller icke ansvarsfrihet kommunicerar
vi detta till berörd nämnd. Då vi tidigare har fitt kritik for sen kommunicering av sådana bedömningar,
understryker vi i granskningars missiv att vår bedömning pekar på allvarlig kritik, alternativt i dialog med
nämnden eller styrelse i bolaget. Dock ska i rättvisans namn understrykas att ofta kan inte den typen av
slutsatser dras ftirrän rättnära vår slutrevision.

Efter en intensiv granskningsperiod under tidigare år av både nämnder och bolag, så har årets fokus legat
på den grundläggande granskningen.

Bedömning i ansvarsfrågan

Granskningen av budgetåret2021har likt fiiregående ar lett till att särskilt två frågor kommit i fokus. Den
ena gäller kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag. Den andra är socialnämndens styming och
ledning av den tidigare AV-nämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen

I vår revisionsberättelse ft)r ftregående år riktade vi anmärkning mot kommunstyrelsen ftir brister i upp-
sikten över bolag och nämnder. I år kan vi se ett ftirbättrat resultat i kommunen parallellt med ett svagt
resultat ft)r bolagskoncemen.

Kommunstyrelsens passiva hållning ifråga om ägarstyming har bidragit till att ett helägt bolag behöver ett
aktieägartillskott på 20 mnkr, vilket kommunen ffir skjuta till. Det ska dock sägas att Stadsvapnet AB
tagit ett utökat ansvar ftjr att bringa klarhet i projektet Emigranten I och att ställa krav på bolagen att t ex
redovisa sina investeringar med riskanalyser och krav på amortering. Dock ser vi inte motsvarande tydlig-
het och initiativ från kommunstyrelsen.

I kritiken av kommunstyrelsen väljer vi att referera till den rapport som kommunstyrelsen själv beställt
och som PWC genomft)rt och som redovisats under hösten 2021.|rapporten påpekas att uppsikten inte
begränsas till att fortlöpande erhålla information, utan den innebär också krav pä attfattabeslut när det
kävs åtgärder. Det understryks att kommunstyrelsen har ett ansvar enligt kommunallagen att agerai
frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. När det gäller beslut i relation
till projektet Emigranten I konstaterar PWC att det överhuvudtaget inte har gått att hitta några dokumen-
terade beslut i kommunstyrelsen avseende Emigranten 1. Det fastslås också att om beslutsunderlag varit
bristftilliga ska inte kommunstyrelsen nöja sig med det. Uppsiktsplikten innebiir att kommunstyrelsen
själv måste vidta aktiva åtgärder i syfte att skapa sig en självständig bedömning. Rapportens slutsatser
sammanfaller helt med den kritik och de rekommendationer som revisionen lämnat under de senaste åren.
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Under sommaren och hösten har beslut fattats om att ta fram en ägarstymingspolicy. Enligt uppgift ska
den vara klar for beslut under vären2022 och vi hoppas att rollfordelningen mellan olika politiska for-
samlingar blir tydlig och att kompetens säkerställs utifrån den roll som tilldelas. Revisionen har under
hösten bidragit med struktur ft)r policyn och har understrukit vikten av att tolka kommunallagens krav på
uppsikt som likställt med ägarstyrning.

Revisorerna har i mejl pekat på att osäkerhet och överraskning gällande ekonomiska resultat är något vi
ser allvarligt på. Efter vidare efterforskning visar det sig att KAFAB:s resultat och nedskrivning också
kommit som en överraskning for såväl Stadsvapnet som kommunstyrelsen. Nedskrivningen borde ha
hanterats tidigare istället ftjr att komma som en överraskning året efter. Bristen på framftirhållning är vår
huvudsakliga kritik mot kommunstyrelsen, då detta oundvikligen kommer leda till fortsatt dyra lösningar
fiir att hantera Emigranten l. Det är vår bedömning att de ekonomiska utmaningama for Emigranten I
inte är lösta med årets nedskrivningar givet högre byggkostnader än budgeterat och sannolika svårigheter
att enkelt genomfora hyreshöjningar i befintliga fastigheter på Piren. Tyvärr märker vi inte aktiva åtgärder
från kommunstyrelsens sida lor att hantera dessa risker. Vi saknar en långsiktig plan ftir när en rimlig
hyresnivå på Piren kan ge break-even ftjr hela beståndet, vilket kräver en slutkostnad ftir Emigranten l.

I skivelse till kommunstyrelsen från Stadsvapnet konstaterar vi att det ör bolagen saknas finansiering på
I mdkr ftir perioden 2022-26. Det leder till att prioriteringar behöver genomftiras. Utan ett komplett
underlag lor samtliga bolag, kommer prioriteringar i närtid ha direkt avgörande betydelse for vilka inve-
steringsbeslut som kan göras kommande år. Det är konsekvenser som inte alls speglades i kommunstyrel-
sens beredning, utan istället låg fokus på forändrade borgensramar i ett ettårsperspektiv. Kommunstyrel-
sens beredning inlor fullmäktige måste innehålla handlingsalternativ som inbegriper de långsiktiga be-
hoven. Det är därftir ftirvånande att kommunstyrelsen - i årsredovisningen - själv identifierar ett antal
ekonomiska utmaningar som inte tidigare har redovisats tydligt. För allmännyttan anges den begränsade
kommunala borgen vara ett hinder ftir investeringar tillsammans med attläga hyreshöjningar inte täcker
ökade kostnader ftir renoveringar. För hamnen handlar det om att kunna göra satsningar for att möta kon-
kurrensen med andra hamnar som genomfilr kapitalintensiva investeringar.

Ett ytterligare område ftir kritik i ftirhållande till bolag gäller kommunstyrelsens uppsikt över Netport
Science Park AB. Kommunstyrelsens inställning till uppsikt och ägarstymingen blir tydlig i de attestreg-
ler som finns ftir kostnader hänftirbara till Netport Science Park AB. Även om gjorda attester inte bryter
mot attestordningen, sker attest i strid med kommunens övergripande riktlinjer, då attestant inte ska atte-
stera kostnader ft)r verksamhet där attestanten har ett betydande inflytande. Som svar har angivits att
politiska beslut finns som bas fiir utbetalningar, dock utan att vara specificerade i kommunstyrelsens in-
ternbudget. Vi tycker att forfarandet är olämpligt och riskerar att begränsa uppsikten över Netport Science
Park AB.

Föregående år riktade vi en anmärkning mot kommunstyrelsen ftir brister i uppsikten över kommunens
bolag. Sedan dess har forvisso initiativ tagits genom arbetet med en ägarstyrningspolicy, som ftirhopp-
ningsvis bidrar till bättre styming och kontroll i framtiden, men policyn har inte påverkat budgetåret
202l.Istället har vi under 202l kunnat konstatera att bristande ägarstyming hunnit ikapp kommunen. I
den externa rapporten från konsultöretaget PWC redovisas ett decennium av inaktivitet hos kommun-
styrelsen i denna fråga. Trots en välkänd problematik ställs kommunstyrelsen inftir ett fullbordat faktum i
mars 2022 och måste rädda KAFAB med ett aktieägartillskott. För att fortsättningsvis hantera konsekven-
ser av Emigranten I har vi inte under året kunnat se det nödvändiga proaktiva arbetet av kommunstyrel-
sen.
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Anmdrlcning

Vår bedömning av kommunstyrelsen är att de iakttagelser vi gjort under året leder till allvarlig kritik i
form av en anmärkning ftr brister i uppsikten och i ägarstyrningen av bolagen.

Socialnämnden

Omsorgsnämnden övertog AV-nämndens verksamhet under 2021 och fick ett budgettillskott på 38 mnkr
for 2021. Resultatet är ett underskott på 25 mnkr ftr budgetåret. Bevakningsgruppen ftir socialnämnden
har under året haft ett flertal möten med nämnden och fiirvaltningsledningen. Vi kan konstatera att sam-
manslagningen haft sina utmaningar, bland annat på grund av att två nämnd- och ftirvaltningskulturer ska
slås samman. Under året har det ftirekommit olika uppfattningar bland ledamöter om det nya verksam-
hetsområdet har givits tillräckligt med tid. Det är vår bedömning att en struktur flor beslut av individären-
den respektive administrativa beslut har ått mer ändamålsenliga former. Det är dock viktigt att nämnden
fortsätter att utvecklas i sin styrning av AV-verksamheten. Revisorerna har fort resonemang med nämn-
den kring nyckeltal och ser att det finns fortsatt utvecklingspotential i ett styrningsperspektiv. I nuvarande
situation är det viktigt att ftlja upp att flödena fungerar mellan enheterna inom AV-verksamheten, så att t
ex öppenvårdsinsatsernas andel ökar.

Utifrån att det tagit relativt lång tid for socialnämnden att omfatta AV-verksamheten har vi revisorer
diskuterat nivåer av kritik mot nämnden. Vi kan konstatera att viktiga beslut har fattats fbr ett systema-
tiskt utvecklingsarbete. En grund fiir det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet ska vara klar efter som-
maren, vilket avgör att vi i år inte riktar kitik i form av anmärkning mot nämnden. Det finns dock anled-
ning att fortsättningsvis ftlja nämndens utveckling avseende de åtgärder som beslutats.

Revisorernas redogörelse för är 2021

Arsredovisning tör är 2021

Den övergripande bedömningen är att det under året det genomftirts en rad positiva åtgärder

- Bättre resultat
- Nämndemas drift mycket bättre och besparingar
- Att utvecklad dialog med nämnder kring risker och riskhantering
- Övergripande processerna kring internkontroll, inköpsprocess, investeringsprocessen,
- ftlrbättrad dialog med tjänstemän, styrning av bolagen

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 55 mnkr och kommunkoncernen som helhet har ett positivt
resultat på 28 mnkr. Kommunstyrelsen skriver att resultatet ftir kommunkoncernen är lägre än väntat. Vi
delar den uppfattningen och ser fortsatta utmaningar for bolagskoncernen i ett kort och medellångt per-
spektiv. Kommunen uppnår ett positivt balanskravsresultat på 53 mnkr.

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelse, avseende god ekonomisk hushållning, är att kom-
munen uppnår en god ekonomisk hushållning givet det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen ftr
verksamhetsmålen. Vi gör bedömningen att det är en ftir positiv bild som kommunstyrelsen målar upp,
vilket vi finner stöd ftjr i årsredovisningen. Vår bedömning är istället att kommunen inte uppnår god
ekonomisk hushållning.
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I verksamhetsberättelsen anges att det finns osäkerhet när det gäller ftirutsättningarna att nå en långsiktigt
hållbar ekonomi. Med detta avses inte en allmän osäkerhet om framtiden utan specifika örhållanden i
Karlshamns kommun. I årsredovisningen pekas på ekonomi och höga sjuktal som riskområden. Kom-
munen uppnår målet om soliditet men inte målet om 1% i överskott i frrhållande till skatter och bidrag
under en rullande femårsperiod. Vidare anges att kostnaden per invånare ökar och i ftjrhållande tilljäm-
ftirbara kommuner har Karlshamn ett högt kostnadsläge. Detta sammanfattas i verksamhetsberättelsen
med att de ekonomiska utmaningama kommer kvarstå de kommande åren. Inte minst på grund av fiir-
väntad volymtillväxt inom fler områden. Detta leder i sin tur till en ansträngd driftsbudget och till ökade
investeringar i lokaler och infrastruktur. Ärets positiva resultat kan därmed inte tas som intäkt ftir att till-
räckliga åtgärder är vidtagna, utan fortsatta besparingar och produktivitetsökningar är nödvändiga. Föna
året skev vi att målet bör ligga pä3-4% i överskott. Givet årets resultat och kommande utmaningar finns
det ingen anledning att revidera den uppfattningen.

Det ?ir intressant att utmaningama for bolagen också redovisas i kommunens årsredovisning och att det
därmed finns underlag for en helhetssyn. Vi saknar dock den långsiktiga ekonomiska planeringen, vilket
särskilt understryks av att visionen Karlshamn 50 000 omnämns på ett flertal ställen. Vi ser inte strategi
och delmål ftir visionen och vad som händer med kommunen om inte visionen blir verklighet. I årsredo-
visningen görs en riskbedömning ftir bolagen. Av den framgår bl a aft ftir allmännyttan anges den begrän-
sade kommunala låneutrymmet som ett hinder tillsammans med att låga hyreshöjningar ska täcka klara av
att täcka ökade kostnader fiir renoveringar. Hamnen verkar inom en del av landets konkurrensutsatta
infrastruktur och har behov av kapital, då flera konkurrenter är i fiird med stora investeringar.

På den positiva sidan ska framhållas att anpassningar har gjorts i kommunen under 2021och nämndemas
driftresultat har ftirbättrats märkbart och slutar på en låg negativ avvikelse med2 mnkr. Detta ftirklaras
med att beslutade anpassningar på runt 100 mnkr har ffitt effekt under året. Personalreduceringar har
genomftirts och totalt sett har antalet anställda minskat med åtta personer samt att lönekostnaderna har
minskat med2 mnkr inklusive ett års löneökningar. Någon ftrdjupad florklaring lämnas inte till sam-
bandet mellan totalt sett minskade lönekostnader och en relativt liten personalminskat. Full effekt av
personalreduceringarna fiirväntas dock under 2022.

Kommunstyrelsen identifierar hög sjukfrånvaro som en utmaning. För 2021redovisas en sjukfrånvaro på
8,3o%, vilket tu loÄ-enhet högre än året innan pandemin tog fart. Det är svårt att göra adekvata jämft)relser
mellan åren på grund av pandemin. Dock redovisas att nyttjandet av timanställda har ökat med drygt
100 000 timmar mellan 2019 och202l.

Delårsrapport jan uari-augusti 2021

I den översiktliga granskningen gjordes bedömningen att kommunen fullt ut tillämpar de redovisnings-
principer som ftiljer av nya redovisningslagstiftningen enligt lag (2018:597) om kommunal bokftiring och
redovisning. I granskningen konstaterades att ändamålsenliga avstämningar har skett och att delårsbok-
slutet kan ligga till grund for prognosen.

I delårsrapporten prognostiserades ett resultat på 50 mnk, vilket var 29 mnkr högre än budgeterat resul-
tat. Detta indikerade att nettokostnadema skulle uppgå till98% av skatteintäkter och generella bidrag. Per
sista augusti var nettokostnadema 3 mnkr högre än ftiregående år samtidigt som skatteintäktema var 68
mnkr högre. I driftsredovisningen prognostiserades ett negativt resultat ftir nämndema med 34 mnkr, där
Arbete och välftird redovisade en negativ avvikelse med 36 mnkr. Finansftirvaltningen räknade med ett
överskott på 29 mnkr ftir helåret.
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Det prognostiserades ett positivt balanskravsresultat på 50 mnkr. Vi delårsrapporten bedömdes inte det
finansiella målet bli uppnått om ett överskott pä l% riiknat på över en femårsperiod. Det andra målet om
en soliditet pä65% över en femårsperiod bedömdes bli uppfyllt. I granskningen angavs att överskottet
borde ligga pä3-4% ftir att behålla soliditetsnivån givet den höga investeringstakten. Kommunen gjorde
själv bedömningen att god ekonomisk hushållning inte skulle uppnås for 2021.

Under året ska kommunen realisera personalneddragningar motsvarande 50 mnkr. Av delarsrapporten
framgick inte tydligt i vilken utsträckning som kommunen kommer att uppnå målet med att reducera
lönekostnadema. Uppgift fanns om att ökningen av lönekostnadema varit lägre än vad som normalt skulle
foreligga, men det framgick inte vad som realiserats respektive vad som beror på volymökningar. Revi-
sorerna efterlyste en tydlig redovisning till årsbokslutet.

Granskn i n g av omsorgsnäm ndens systematiska kval itetsarbete

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och inriktas på att äldre personer ffir leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande. En del i att säkerställa insatser av god kvalitet iir att systematiskt ftlja upp de
insatser som ges på såväl individ- som gruppnivå. Enligt Socialstyrelsens ft)reskrifter ska ett lednings-
system fiir systematiskt kvalitetsarbete användas ftir att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ett
stort ansvar åligger den som bedriver socialtjänst, dvs socialnämnden, ftir att tillse att kvalitetslednings-
systemet är eft levande verktyg. Det innebär att nämnden ansvarar ftir att planera, leda, kontrollera, fiilja
upp, utvärdera och ftirbättra verksamheten. I en stor verksamhet som äldreomsorgen med tjänster dygnet
om och med en relativt stor personalomsättning tillsammans med timvikarier, ställer det höga krav på att
systemet som sådant hålls aktuellt och att all personal är inlorstådd med fastställda processer och rutiner.

I granskningen framhölls att det saknades en övergripande systemftirvaltning av kvalitetsledningssystem.
Ett uttryck ftjr detta var avsaknaden av ett övergripande dokumenterat ledningssystem som samlar pro-
cesser, rutiner, samverkan och ansvarsområden. Andra konsekvenser var otydlig ansvarsfiirdelning och
strukturer ftjr att samla in aktuella rutiner, vilket lett till osäkerhet om vilka dokument som är giltiga. Till
detta saknades riskanalyser kopplade till processer och rutiner.

När det gäller specifika iakttagelser fanns positiva sådana på vissa s?irskilda boenden. Det gällde funge-
rande awikelsehantering och planeringstavlor. Inom hemtjänsten påpekades att det var svårt att hinna
upprätta genomfiirandeplaner och risk for att avvikelser inte rapporteras.

Omsorgsnämndens svar på revisorernas skrivelse

I nämndens svar framgår att i verksamhetsutvecklingen har tvärprofessionella team ett stort ansvar.
Tanken är att med stöd av olika professioner identifiera, planera och genomfora ftirbättringar på de olika
enheterna. Sedan tidigare finns kvalitetsundersköterskor i äldreomsorgen, vilka har ett uttalat ansvar ftir
att bidra till kvalitetsutvecklingen inom den egna arbetsgruppen. Teamarbetet kan sägas ha två syften;
dels att säkerställa den individuella vården och omsorgen, och dels att säkerställa kvaliteten i verksam-
heten. Utbildning i kvalitetsledningssystemet genomfors i en sjustegsutbildning ftir teamen.

På den strategiska nivån pågår arbete med att ftirtydliga befintligt ledningssystem. Kartläggning av
processer och rutiner pågår inom hemtjänst och särskilt boende. Syftet är att ta fram en övergripande och
dokumenterat ledningssystem. Omsorgsnämnden har ftjr avsikt att beakta rekommendationerna i gransk-
ningsrapporten.

tr' 4 
"k"f 

4{
656



Granskning av fakturor från Netport

Revisionen har granskat kommunens fakturahantering rörande fakturor från Netport Science park AB
under perioden2019 till2020. Fakturorna motsvarade ett belopp på I I mnkr inkl moms. De frågeställ-
ningar som revisorerna ville fä svar på gällde om attestordningen fiiljts, om det funnits underlag till fak-
turoma samt om det var utrett om köpen skett enligt upphandlingslagstiftningen. Revisionskriterierna ut-
går ifrån lag om kommunal bokftring och redovisning och kommunens styrdokument gällande attest.

Bland iakttagelserna framgick att utbetalningar attesterats av rätt person eller funktion enligt den vid till-
fiillet utsedda attestanten, nämligen kommunalråd och kommundirektör. Såvida det inte finns tydliga
underlag som styrker betalningen bedömer vi det som direkt olämpligt ur ett jävsperspektiv, då både
kommunalråd och kommundirektör också är ledamöter Netport Science Park AB. Även om attest skett
enligt attestordningen vill vi lyfta fram att kommunens egna riktlinjer ör attest forordar ftrsiktighets-
principen. Detta exemplifieras just med den situation granskningen redovisar, dvs att jäv öreligger om
anställd innehar ledande ställning hos motparten. Därfor menar vi att vid upprättandet av attestordningen
måste jävsfrågor beaktas.

Av granskningen framgick att det, fiirutom i ett fall, saknades tillfredsställande och stödjande underlag
som styrkte transaktionen. De ansvariga attestanterna pekade på tidigare beslut i fullmäktige, kommun-
styrelsen och i olika nämnder som underlag samt på kommunstyrelsen internbudget. Attestbeslutet
byggde på tradition och vad som betalats ut tidigare. Beslutsattest gällande driftsbidraget byggde på ett
beslut i fullmäktige frår:. 2004 och årliga internbudgetar i kommunstyrelsen. Andra kostnader ska också
enligt kommundirektören ingå i kommunstyrelsens intembudget, dock utan att vara specificerade. Som
underlag till inköp av kommunikationstjänster hänvisades till ett avtal. När det gäller ersättning frr
intemationellt arbete redovisades inga underlag som styrkte tidsperiod och belopp.

Avseende inköpen från Netport framgick inte om kommunen utrett frågan om inköp faller under LOU el-
ler om relationen mellan kommunen och bolaget uppffller de upphandlingsreglema inom en koncern.

Av granskningen framgick att kommunen bör utreda om det ska vara moms på fakturor gällande drifts-
bidrag, då det kan ftireligga osäkerhet om huruvida Netport utfiir en motprestation ftir kommunens
räkning i ftrhållande till beloppet. Momsfrågan kan vara aktuell även då kommunen är medfinansiär i
olika projekt.

I missivet till kommunstyrelsen önskade revisorema svar på när revidering av attestordning kommer att
göras utifrån ett jävsperspektiv och vilka krav som kommer inforas ör stödjande dokumentation vid utbe-
talning. Vidare ville revisorerna ha svar på om kommunstyrelsen utrett krav på konkunensutsättning vid
tjänsteköp från Netport och om momsfrågan utretts vid driftsbidrag.

Svar från kommunstyrelsen

Ekonomichefen har fätt i uppdrag att revidera attestordningen och riktlinjerna med beaktande av jävs-
reglerna med hänsyn till rättspraxis som berör dubbla engagemang. Vidare frr ekonomichefen i uppdrag
att i översynen av attestordningen ftirtydliga hur noteringar kan göras i ekonomisystemet om vilket beslut,
avtal eller order som utbetalningen hänlor sig till. Dokumentationen har betydelse lor bl a momsfrågan
och den intema kontrollen. När det gäller köp av tjänster från Netport Science Park AB behöver det säker-
ställas att LOU tillämpas på ett konekt sätt. Ifråga om moms på t ex driftsbidrag har ekonomichefen ffitt i
uppdrag att utreda om kommunen fir någon form av motprestation ft)r kapitaltillskottet.
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Dialog kring risker med nämnder

Byggnadsnämnden

Revisorerna har identifierat risker rörande internkontrollen, samverkan med andra nämnder, personalflor-
sörjning, organisationsft)rändringar, planarbete och digitalisering. I dialog med nämnden bedöms risk-
nivån vara låg.

Kulturnämnden

Sedan tidigare har revisionen ställt frågor kring nämndens ansvar ftir arbetsmiljöfrågor och arbetsgivaran-
svar i ftrhållande till anställningsmyndigheten kommunstyrelsen. Nämnden pekade på att det finns osä-
kerhet kring frågan, särskilt då forvaltningen ligger under kommunledningskontoret, men menar att
arbetsmiljöansvaret åligger nämnden. Nämnden har genomlort de neddragningar man behövt lor att möta
en minskad budgetram, varftir vi revisorer ändå sänker vår bedömning av risknivån gällande frågeställ-
ningen.

En annan risk har gällt ftireningslivets möjligheter att övervintra under pandemin. Det är nämndens
bedömning att loreningar inte farit illa under nedstiingningen. Ekonomiskt har fiireningarna behållit sina
bidrag trots att verksamheten inte bedrivits i fttrväntad omfattning.

Samverkan med ftlrskola och skola har identifierats som en risk med tanke på nämndens neddragningar
och en allmänt sjunkande läsaptit hos bam och unga. Det är vår bedömning att nämnden arbetar aktivt
med öka läslusten och att påverka ftiräldrar till att intressera sina barn och unga ftir läsning. Vi ser därmed
ingen ftrhöjd risk i denna fråga.

Mot bakgrund av neddragningar har vi sett en forhöjd risk avseende musikskolan. Från nämndens sida
framftirdes både utvecklingsinsatser i form av musikproduktion och teknikkurser ftjr flickor samtidigt
som det finns 100 unga i kö till framfor allt de populära instrumenten. Nämnden framft)rde inga åtgärder
for detta utan menar att personalminskningar är orsaken. Vi ser ingen ftirhöjd risk lor området.

Likt andra nämnder har kultumämnden också krav på effektiviseringar. Neddragningar har skett inom
kulturområdet, administration, musikskolan och biblioteket. Det är vår bedömning att nämnden söker
altemativa vägar flor att minska negativa konsekvenser. Generellt ftirsöker nämnden värna om utbudet till
barn och unga. Vi ser en medelhög risk i verksamheten.

Kommunstyrelsen

Inledningsvis under året gjorde revisionen bedömningen att hög risk ftireligger avseende kommunstyrel-
sens ansvar for samordning av investeringar i kommunkoncemen, uppsikt över bolag och olika aspekter
av stöd till nämnder frr att nå en ekonomi i balans samt fortsatt inriktning mot en kraftig expansion mot
50 000 invånare. I det senare fallet saknar vi framftirhållning och beräkning av vilka resurser som krävs
och vilka konsekvenser en omfattande inflyttning kan leda till. I dialog med kommunstyrelsen anges att
det handlar om en vision, men inte desto mindre används visionen som argumentation i olika samman-
hang ftir dimensionering av investeringar.

Under 2020 gordes en granskning av kommunens inköpsprocess. Vi lämnade ett antal rekommendationer
som gällde fastställande av en inköpsorganisation, ftirbättrad avtalsstyming och avtalshantering kon-
troller av ftiljsamhet till ingångna avtal. Vi har tagit del av en omfattande dokumentation från ekonomi-
kontoret rörande en ny process ftir inköp, som adresserar de brister som påpekats i vår granskning. Enligt
plan for implementering ska socialnämnden ha påbörjat arbetet med den nya processen. Implemente-
ringen kommer fortsätta fram till slutet av 2023.Vi ser positivt på att arbetet kommit igång.
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Med anledning av de finansiella riskema kring Emigranten I tillskrevs kommunstyrelsen i september
2021 om att KAFAB fortfarande inte kunde presentera en slutkostnad fiir projektet. Vår bedömning var
att KAFAB borde kunna presentera ett intervall for slutkostnaden och att en sådan uppgift omedelbart
måste kommuniceras till ägaren. En uppskattning av slutkostnaden skulle också ge mer tid ft)r ägaren att
hitta alternativa handlingsvägar fiir att hantera en kommande nedskrivning. I skrivelsen refererade vi till
Stadsvapnets uppfattning att ansvaret åligger KAFAB:s styrelse och kommunstyrelsen att öra frågan om
slutkostnad och nedskrivningsbehov vidare till fullmäktige. Skrivelsen avslutades med att revisorema
underströk att varken Stadsvapnet eller kommunstyrelsen kan undgå ansvar på grund av bristande in-
formation från KAFAB. Revisorema har forväntningar att kommunstyrelsen informerar revisorerna om
eventuella risker ftir ftrdyming och risken ft)r nedskrivning.

Under tidig höst deltog vi i en dialog med ftirvaltningsledningen på kommunledningskontoret king fram-
tagandet av ett örtydligande av uppsiktspliktens innebörd. Det är vår uppfattning att uppsiktsplikten inte
bara innebär att ta del av information från bolagen, utan att det i högsta grad innebär en aktiv ägarstyr-
ning. Vårt bidrag var att rekommendera utredama att rollerna definieras ftir fullmiiktige, kommunstyrel-
sen och holdingbolaget Stadsvapnet ifråga om ansvar, omfattning, rapportering och uppftiljning gällande
ägarstymingen. Vi ftjrväntade oss också ett ftirtydligande av ansvar for dessa områden i ftrhållande till
lekmannarevisorerna.

I november presenterade PWC en rapport över hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsikt rörande KAFAB
och projektet Emigranten. Rapportens slutsatser låg helt i linje med vad revisorer och lekmannarevisorer
framftirt sedan 2019. I rapporten betonades att kommunstyrelsen inte kan lorhålla sig passiv när den nås
av information som kräver åtgärder. Det är kommunstyrelsens skyldighet enligt kommunallagen att folja
de frågor som kan ha inverkan på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och att det finns ett
aktivitetsansvar om det finns anledning att anta att den ekonomiska ställningen påverkas. PWC pekade på
ett helt decennium av inaktivitet, trots en successiv flordyrning, vilket leder fram till konstaterandet att
kommunstyrelsen brustit i aktivitet. Vidare angavs att om en verksamhet har svårigheter är det rimligt att
kommunstyrelsen acceptans minskar ftir fortsatta avvikelser. Rapporten pekade också på vikten av de fiir-
slag som revisionen tidigare lagt fram, dvs att kommunstyrelsen inom sig ftirdelar ett särskilt ansvar ftlr
att ftlja projektet och därmed kunna hålla sig "å jour". Vidare bedömdes att rollfiirdelningen avseende
ägarstyrning mellan ägarrepresentanterna är otydlig. Rapportftrfattama kunde inte finna något initiativ till
extra ägardialog el ler motsvarande.

I december skriver revisorerna åter till kommunstyrelsen. Bakgrunden var attinformation lämnats i full-
mäktige om att projektet Emigranten 1 pausats. I sammanhanget lämnas uppgift om hur stor del av
borgenslöftet som återstår. Någon rak information om vad projektet hittills kostat och vilka kostnader som
var upparbetade lämnades inte. Till saken ska också ftiras att information om pausen i byggnationen inte
lämnats i kommunstyrelsen. Förvisso var informationen inget Zirende, men revisorema anser att så viktig
information måste lämnas i kommunstyrelsen, givet dess roll i uppsikt och ägarstyrning. Det ska under-
strykas att ledningen ftir KAFAB informerat kommunstyrelsen om de olika riskema med ftrdyming och
nedskrivning.

I januari tillskrevs kommunstyrelsen på nytt. Vi konstaterade att underlagen ftir beslut om borgensramar i
fullmiiktige var bristfiilliga och att kommunstyrelsen inte berett ärendet på ett ändamålsenligt sätt.
Gällande bolagens samlade investeringsbehov saknades finansiering motsvarande cirka I mdkr. Under-
skottet leder till att prioriteringar behöver genomftiras, vilket är konsekvenser som inte speglas i bered-
ningen. Vår poäng med skrivelsen var att det utrymme som finns for upplåning till vissa delar redan är
intecknat genom ftirdyrning av Emigranten. Den realiteten behöver vara tydliggf ort for att örstå vilka
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prioriteringar som är möjliga att göra fortsättningsvis. Det är vår bedömning att helhetsbilden saknas och
istället läggs fokus enbart på att bereda beslut i det korta perspektivet.

Vi vill särskilt påpeka att det i sammanställning av bolagens investeringsbehov ftir kommande fem år inte
ingår uppgift om KAFAB:s finansieringsbehov utöver beviljade 430 mnkr. Att det blir dyrare tycks alla
vara överens om.

Vi avslutar med att konstatera att informationen i beslutsunderlaget snarare motarbetar en långsiktighet
och att det är mycket svårt att skapa sig en helhetsbild av investeringsbehovet.

Kommunstyrelsen svar på skrivelse från januari, (beslutat i ksau I mars)

I sitt svar till revisionen menar kommunstyrelsen att bolagens samlade lånebehov finns redovisat per
bolag samt ftir helheten. Tillsammans med beloppen finns också riskanalys och prioritering utifrån den
beslutade prioriteringsordningen. Stadsvapnet ftireslår att bolagen upprättar amorteringsplaner i syfte att
verka for en långsiktigt hållbar finansiering, vilket också beslutas i fullmäktige. Vidare anges att investe-
ringsftirslag inom kommunen har stoppats på grund av det ansträngda läget.

Det är Stadsvapnets bedömning att Emigrantens kostnadsökning ryms inom Kommuninvests höjda limit.
Niir det specifikt gäller Emigranten menar kommunstyrelsen den 1 mars att det fortsättningsvis inte öre-
ligger någon slutkostnad.

Omsorgsnäm nden/Socialnämnden

- Omsorgen

De områden som revisorerna har sett som de största riskerna avser awikelsehantering, bemötande,
beslutsprocessen i den nya nämnden samt kostnadseffektivitet och kompetensörsörjning.

I nämndens skriftliga svar konstaterades, efter en egen intern uppftiljning, att awikelsehanteringen varie-
rar kraftigt mellan enhetema både vad gäller antalet awikelser och rutiner ftir hantering av dessa. Nämn-
den har beslutat om en handlingsplan i syfte att ta fram ett dokumenterat ledningssystem. Vår bedömning
av risknivån är att den kvarstar tills vidare, men nämnden menar att ett övergripande system ska kunna
presenteras i augusti 2022. Ntu det gäller bemötandefrågor har insatser sjösatts såsom grupp- och ledarut-
veckling. Uppftiljning sker kontinuerligt till lorvaltningsledningen och HR-specialist. Eftersom beslutade
åtgärder inte är genomfbrda ännu bedömer vi att risknivå kvarstår tills vidare.

Gällande kostnadseffektiw anger nämnden att nyckeltal redovisas samt att dessa kan brytas ned vid be-
hov. Effektiviseringar har genomftirts inom det särskilda boendet genom personalneddragningar och ned-
läggning av boenden. Chefer har också genomgått utbildning i schemaläggning och i seminarier arbetat
med sjukfrånvaron. Bedömd risk ftir området är sänkt.

Avseende kompetensutveckling har nämnden fattat beslut om kompetensutvecklingsplan med centrala
kompetensområden. Till detta finns en intem komptenstrappa, där syftet iir att arbetet i fortsättningen ska
organiseras utifrån olika kompetenser. Dock kan inte alla arbetspass fyllas med utbildad personal, då även
timvikarier måste tas in. Vi ser att nämnden arbetar konstruktivt med kompetensfiirsörjningen och be-
dömer att risknivå har sänkts, även om detta kommer attvaraen ständig utmaning.
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- AV-verksamheten

De högsta riskerna inom verksamheten har bedömts som överftiringen av verksamhet till ny nämnd,
kvalitetsledningssystem, uppftiljning av kostnadseffektivitet och genomftirande av hemmaplanslösningar.

I intervjuer har det varit svårt att få ett entydigt svar på om nämndarbetet inkluderar AV-verksamheten på
ett ändamålsenligt sätt. Dock ftirstår vi att två olika nämndkulturer, den skriftliga och den muntliga, har
lett till att ftirre ärenden har gått upp till nämnden. Enligt uppgift har det fiirändrats när AV-verksamheten
har anpassat sig till den skriftliga kulturen. En struktur har etablerats ftir beslut i individärenden genom ett
utskott.

För att sätta in nämnden i den nya verksamheten har det genomftirts en heldag med presentation av AV-
verksamheterna samt en utbildningsdag med jurister från SKR. Individutskottet har fätt en dags utbild-
ning i lagen om vård av unga. I samtal med nämndens ledamöter har det framkommit olika synpunkter på
hur ärenden och frågor rörande IoF-området hanteras. Vi bedömer att risknivån har sjunkit.

Rörande kvalitetsledningssystemet fattade nämnden beslut om ett dokumenterat kvalitetsledningssystem
som ska presenteras i augusti 2022.|det skiftliga svaret från nämnden anges att Lex Sarah-anmälningar
redovisas kontinuerligt där gemensamma mönster i awikelser identifierats.

En extern genomlysning av verksamhetens kostnader har genomftirts och rekommendationer har lämnats
avseende fler hemmaplanslösningar, möjliggöra boendekarriiir, slå samman enheter samt göra interna och
externa jämlorelser ftir att hitta goda exempel. Enligt skriftliga svar så loljer nämnden den besparingsplan
som lagts fram men bedömningen görs att det krävs ett långsiktigt arbete for att komma till rätta med
underskotten. Dock kommer underskott i ftirhållande till budget att minska, då verksamheten tillft)rs mer
medel under 2022.I svar har redovisats vilka nyckeltal som ftiljs upp men det anges ingen prognos for
utvecklingen eller hur nyckeltalen utvecklar sig. Det framgår inte om de åtgärder som vidtas innebär en
kostnadssänkning totalt eller per insats. När det gäller nyckeltal rekommenderar vi att nämnden ft)ljer upp
huruvida andelen öppenvårdsinsatser ökar i ftirhållande till externa placeringar. Detta gäller under ftirut-
sättning atlvarje placering prövas mot hemmaplanslösningar. Eftersom det kvarstår ett stuprörstänkande i
delar av AV-verksamheten bibehåller vi nuvarande riskbedömning. Det är viktigt att ändrade synsätt, till
exempel avseende hemmaplanslösningar kontra externa placeringar, kommuniceras och år genomslag i
hela organisationen.

Teknik- och fritidsnämnden

I den riskbedömning som revisionen gjorde under 2021 fanns det tre större risker som gällde vägunder-
håll, beredskap inftir extremt väder samt oro inlor att många unga har lämnat ftireningslivet under pande-
min. Nämnden har hanterat dessa risker och i dagsläget är det endast osäkerhet runt finansieringen av
vägunderhåll som kvarstår. Nämnden har tappat intäkter som är relaterade till pandemin vilket ftrhopp-
ningsvis återställs n?ir alla restriktioner är borta.

Risk- och väsentlighetsmatrisen har varit ett bra hjälpmedel for att ftira diskussion runt nämndens risker.
Vi i revisonen anser att samarbetet fungerar bra med presidiet och hela nämnden.
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Utbildningsnämnden

I den bedömning som revisionen gjordes inledningsvis såg vi en hög risk ftir fortsatta underskott på grund
av det skulle ta tid att genomfiira de stora anpassningar som var nödvändiga fiir en ekonomi i balans. Vi
gjorde även bedömningen att det lorelåg en hög risk avseende kvalitativa aspekter av verksamheten som
en konsekvens av större personalneddragningar, konsekvenser av pandemin och en historik av relatiw låg
måluppfyllelse ftir grundskolan Till detta kopplade vi även behovet av ökade insatser ftir att möta psykisk
ohälsa och ökat behov av stödinsatser till bam och elever. Nämnden framftirde själv att lokalftrsörjningen
utgiorde den högsta risken med brist på ftrskoleplatser och platsbrist på vissa grundskolor.

I vår senaste dialog med utbildningsnämnden kan vi konstatera att nämnden adresserat riskerna på ett
positivt och konstruktivt sätt. Nämnden har åtgärdat sitt underskott och redovisar ett överskott. Elevernas
betygsnivå uppges ha örbättrats, trots svåra ftirutsättningar. Lokalproblematiken har enligt nämnden bli-
vit mindre akut och nämnden ser i dagsläget inte några svårigheter kopplade till frågan. Risknivån fiir ut-
bildningsnämnden har generellt sjunkit avsevärt.

Överltirrnynda rnä m nd en

De risker som identifierats gäller nämndens internkontrollplan, personalftirsörjning och rekrytering av
gode män.

Nämnden tillftir en risk och det gäller sammanslagningen till ett gemensamt kansli tillsammans med
Ronneby och Karlskrona. Samarbetet ska senare leda till en gemensam överftirmyndamämnd. Samman-
slagningen har inneburit att rutiner ändrats, exempelvis har den n?ira kontakten med handläggare ör-
svunnit. Nämnden gör bedömningen att rättssäkerheten inte påverkats negativt, däremot har nämndens
möjlighet till kontroll ftirsämrats. Detta har inte lett till att nämnden upprättat en interkontrollplan ftjr att
stärka sin uppftiljning. Vi finner att risken rörande den interna kontrollen kvarstår och att uppftljning inte
sker på systematiska grunder. Någon uppftljning har inte heller skett i ftirhållande till ställftreträdare,
som rimligen också har upplevt ett större avstånd till kansliet och därmed sämre service. Nämnden intygar
att ft)rseningar i granskningen av årsräkningar innebär senarelagda arvodesutbetalningar till ställftireträ-
dare, vilket kan riskera att ställftjreträdare avsäger sig sina uppdrag. Vi bedömer att risknivå är hög ftir
ökade kostnader och sämre rekryteringsfiirutsättningar.

När det gäller samverkan med andra nämnder i kommunen görs bedömningen att samverkan fungerar väI.
Bedömningen är att den frågan har en låg risk.

Ansökningar om godmanskap överstiger tillgången på godemän och en kö på cirka 20 personer fanns vid
intervjutillftillet. Det har gjorts olika kampanjer ör att hitta gode män och många byten på gode män
bidrar till en svår situation. Det är vår bedömning av att risken kvarstår avseende rekryteringen av ställ-
öreträdare.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen

Lekmannarevisorerna har granskat verksamheten i de kommunala bolagen enligt bestämmelsema i aktie-
bolagslagen och kommunallagen. Varje bolag har en lekmannarevisor som avgett en granskningsrapport
fiir bolaget ifråga. Kommunens revisorer erhåller rapporter från lekmannarevisoms arbete i bolaget och
utsedda lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med respektive bolag.
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Karlshamn kommun

Granskning av årsbokslut och 
årsredovisning 2021

Lars Starck Harald Justegård 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Inledning

På uppdrag av kommunrevisionen i Karlshamns kommun har vi gjort en 
granskning av årsbokslut och årsredovisning för 2021

Revisorerna har till uppgift att

• Pröva om räkenskaperna är rättvisande. 

• Bedöma om den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 
och i enlighet med god redovisningssed.

• Bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till 
begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat.

• I vår granskningsrapport framgår omfattning och inriktning på granskningen, 
samt eventuella begränsningar. 
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Övergripande analys 2021

► Utfallet  för 2021 är klart bättre än budget 2021 men även något högre än 
helårsprognos vid delårsbokslut 2021. 

► I resultatet ingår dock väsentliga poster som tillkommit under året både på kostnads-
och intäktssidan vilket gör att underliggande resultatet behöver analyseras, se 
nästkommande sida.
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Resultatanalys

Belopp (mnkr)
Utfall 
2021

Budget 
2021

Budget-
avvikelse

Utfall 
2020

Avvikelse 
mot föreg

år

Prognos  i 
delårs-

bokslut per 
augusti 2021

Avvikelse 
mot 
prognos

Verksamhetens intäkter 384 408 -24

Verksamhetens kostnader -2 362 -2 323 -39

Nettokostnad exkl. avskrivningar
-1 978 -1 961,0 -17,00 -1 915 -63 -1 969 -9

Avskrivningar -110 -101 -9,00 -106 -4 -112 2

Verksamhetens nettokostnader -2 088 -2 062,0 -26,00 -2 021 -67 -2 081 -7

Skatteintäkter 1 603 1 547 56,00 1 486 117 1 591 12

Generella statsbidrag och utjämning 547 527,0 20,00 527 20 527 20

Finansiella intäkter och kostnader -7 9 -16,00 12 -5 13 -6

Årets resultat i kommunen
55 21 34,00 4 51 50 5

Årets resultat i kommunkoncernen 28 39 -11 128 -100

• Det ursprungliga budgeterade resultatet uppgick till 21 mnkr. 

• Verksamhetens nettokostnader har en negativ budgetavvikelse 
exkl. avskr. på -17 mnkr. Årets totala budgetavvikelse uppgår till 
+34 mnkr beroende på att skatteintäkter och generella statsbidrag 
totalt sett har haft en positiv budgetavvikelse på +53 mnkr. 
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Prognossäkerhet
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► Innevarande år, 2021, samt senaste 3 räkenskapsåren har Karlshamn kommun vid 
delårsbokslutet haft en hög prognossäkerhet som generellt varit något försiktig och på 
en lägre nivå än utfallet påvisat.
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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 2150 mnkr för 2021, vilket är en ökning med 137 
mnkr jämfört med 2020.

► Mellan 2017-2021 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 331 mnkr.

► Nettokostnader uppgår till 2088 mnkr för 2021, vilket är en ökning med 67 mnkr jämfört med 
2020.

► Mellan 2017-2021 har nettokostnaderna ökat med 293 mnkr.
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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► Grafen visar nettokostnadernas och skatteintäktsutvecklingen i förhållande till föregående år. 

► Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2020 och 2021 6,8 %. 
Nettokostnaderna har ökat med 3,3% i förhållande till 2020.  Räkenskapsår 2021, enskilt, 
påvisar således en ökningstakt för skatteintäktsutvecklingen som väsentligt överstiger 
nettokostnadsutvecklingen. Svängningarna i nettokostnaderna måste kommunen noga följa för 
att säkerställa att det inte överstiger skatteintäkterna. 
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Soliditet
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► Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. En hög soliditet skapar ett 
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme.

► Soliditet exkl. pensionsåtagande har minskat från 66 % (2016) till 58 % (2021)

► Soliditet inkl. pensionsåtagande har minskat från 47 % (2016) till 44 % (2021)
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Nämndernas utfall
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Nämndernas utfall

Belopp i mnkr
Budget-

avvikelse
(utfall)

Budget-
avvikelse
(prognos)

Avvikelse

Kommunstyrelsen -5 -4 -1

Byggnadsnämnden 1 2 -1

Kulturnämnden 0 0 0

Nämnden för arbete och välfärd -25 -36 11

Omsorgsnämnden 18 7 11

Teknik- och fritidsnämnden -2 -2 0

Utbildningsnämnden 10 0 10

Revisionen 0 0 0

Överförmyndarnämnden
0

0 0

Kommunfullmäktige 1 0 1

Summa nämnder -2 -34 32

Finansförvaltning 36 63 -27

Total budgetavvikelse 34 29 5
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Nämndernas utfall

• Kommunstyrelse -5 mnkr

• Prognosen per 31 augusti visade på en negativ avvikelse gentemot budget 
på 3,9 mnkr. Utfallet blev - 5 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras bl.a. genom 
underskott för servicefunktioner hyra för Båtsmansgården och sanering av 
Möllebackensförskola samt Väggaviken. Serviceverksamheterna har under 
året blivit anslagsfinansierade och har därmed lägre intäkter. Pandemin 
påverkar i viss mån serviceverksamheternas resultat.

• Utbildningsnämnden 10 mnkr

• Avvikelsen förklaras genom minskade personalkostnader pga. hög 
sjukfrånvaro, begränsade möjligheter till vikarier samt hög frånvaro bland 
barn och elever. Det har även genomförts personalanpassningar 
motsvarande 35 årsarbetare. 

• Teknik- och fritidsnämnden -2 mnkr

• Underskottet förklaras genom ökade kostnader för snöröjning, akuta 
skador på industrispår och intäktsbortfall från stängda verksamheter inom 
fritidsenheten. 
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Nämndernas utfall

• Nämnden för arbete och välfärd – 25 mnkr

• Nämnden redovisar underskott på 25 mnkr. Nämndens budgetram 
utökades med 38 mnkr inför 2021. Kända volymökningar uppgick till 12 
mnkr. 

• Ökade kostnader för våld i nära relationer samt fler institutionsplaceringar.

• Nämnden beslutade under våren om en handlingsplan för att minska 
kostnaderna med 8 mnkr. 

• Nämnden visar överskott inom verksamheterna för LSS och hälso- och 
sjukvård, arbetsmarknad samt introduktion.  
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Nämndernas utfall

• Omsorgsnämnden + 18 mnkr

• Nämndens positiva resultat beror främst på statsbidrag för att säkerställa 
god vård och omsorg om äldre personer, justering av PO-pålägget, 
åldersdifferentiering, låga bostadsanpassningskostnader, effekter av 
Covid-19, tidigare anpassningar samt kreditering av lager. 

• Stöd i ordinärt boende (hemtjänst) redovisar en negativ avvikelse. 

• Finansförvaltningen +36 mnkr

• Pensioner m.m. har gett ett överskott mot budget + 12 mnkr. 

• Skatter och generella statsbidrag +53 mnkr

• Jämförelsestörande poster -26 mnkr.

• Anslag till förfogande 9 mnkr inom kommunstyrelsen.
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Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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Balanskravsresultat

► Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 53 mnkr. Resultatet innebär att 
balanskravet är uppfyllt. 

► Det finns inget krav på återställande då 2021 års balanskravsresultat är positivt.

► År 2019 som framgår ovan var det ett negativt resultat vilket Kommunfullmäktige beslutade 
att ianspråkta medel ur RUR för. 
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Investeringsverksamheten
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Budget

► 90 % av investeringsbudgeten utnyttjades under 2021. 

► Avvikelserna beror huvudsakligen på tidsförskjutningar i stora exploaterings- och byggprojekt samt 
att det inte bytts ut trygghetslarm och gjorts inköp av IT-stöd till styrprocessen 2021.  
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Sida 18

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 fortsatt 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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Sida 19

Övriga bokslutskommentarer 

► Exploateringsredovisning
► Kommunen följer RKR om redovisning av exploateringsfastigheter per balansdagen 2021-12-

31. 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. Kommunen har upprättat 
underlag till exploateringsredovisning och redovisar i enlighet med rekommendationen.

► Förvaltningsberättelsen
► I årsredovisningen lämnas slutsats om kommunens och kommunkoncernens ekonomiska 

ställning och bedömning av ekonomisk hushållning för kommunen. 

► Under Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning redogörs för omvärldsrisker, 
verksamhetsrisker och finansiella risker för kommunen med beskrivning av hantering av 
risken. 

► Sammantaget bedöms förvaltningsberättelsen innehålla de upplysningar som framgår av 
rekommendationerna, med undantag för ovan om kommunkoncernen.
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Övriga bokslutskommentarer

► Sammanställd redovisning

► Verksamhetsintäkter uppgår till 1140 mnkr mot 1088 mnkr föregående år.

► Resultat efter finansiella poster för kommunkoncernen uppgår till 28  mnkr mot 
39 mnkr. 

► Stadsvapnet i Karlshamn AB (koncern) redovisar ett underskott i 
koncernredovisningen med -54,6 mnkr.

► Karlshamnsbostäder redovisar överskott med 31,1 mnkr

► Karlshamnsfastigheter AB redovisar underskott på -96,5 mnkr till följd av 
nedskrivning av fastigheten Emigranten etapp 5. Nedskrivningen har skett utifrån 
indikationer på nedskrivningsbehov efter en extern värdering. Bolaget har även 
gjort en uppskrivning av fastigheter vilket innebär att eget kapital inte påverkats i 
bolagskoncernen.

► Nedskrivningen av fastighet i Karlshamnsfastigheter uppgår till på 108 mnkr och 
uppskjuten skatteeffekt på uppskrivning på 19 mnkr. I sammanställda 
redovisningen för kommunen redovisas nedskrivningen då den avser tillgångar 
som skall bedömas enligt regelverket K3 i bolagens årsredovisningar. Däremot 
skall uppskrivning, som skett i bolagen i koncernen inte redovisas i sammanställda 
redovisningen varför 19 mnkr har eliminerats vilket är korrekt redovisat.
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God ekonomisk hushållning
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer – finansiella mål

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 -0,4. 

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 62 %. Det 
noteras dock att senaste två 
räkenskapsårens negativa 
resultat, kan få påverkan på 
möjligheten att nå framtida 
soliditetsmått (om målet är 
oförändrat) 

Sales

Uppnås

Uppnås ej
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Övergripande inriktningsmål Bedömning i 2021 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 och flera 
indikatorer visar på en positiv utveckling.

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. 

Övergripande verksamhetsmål 

• 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 37 indikatorer.
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Övergripande verksamhetsmål 

• I årsredovisningen framgår respektive nämnds och bolagens arbete med 
inriktningsmålen. För uppföljning av verksamhetsmål används statistik från KKiK
och bedömningen grundar sig på utfallet både för 2020 och 2021 eller tidigare år. 
För 22 av 37 indikatorer anges inte uppgift i årsredovisningen och då görs enligt 
kommunens metodik en bedömning från det senast inrapporterade värdet, vilket 
då kan vara t.ex. 2020. Detta tillämpas konsekvent och ger utfall över tid. 
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Kommunstyrelsens bedömning av god ekonomisk 
hushållning
• Den övergripande bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk 

hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tillsammans med det ekonomiska resultatet. Det finns fortsatta 
utvecklingsinsatser att göra vad gäller kommunens långsiktiga ekonomi och 
finansiella resultat.  

• För kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg 
mot god. Det finns en variation i måluppfyllelse för bolag och nämnder, där två 
bolag har negativa ekonomiska resultat som påverkar kommunkoncernen.

• 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.
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Sammanfattande bedömning av årsredovisning

• I vår granskningsrapport framgår omfattning och inriktning på granskningen, 
samt eventuella begränsningar. Granskningen har inte indikerat på några 
väsentliga fel i redovisade resultat- och balansräkningar, kassaflöden eller noter 
för kommunen för räkenskapsåret 2021. 

• Vår granskning har också omfattat en bedömning av följsamhet till Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) när det gäller upprättande av 
förvaltningsberättelse, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

• I vår granskning har noterats avvikelse från LKBR och rekommendationer från 
RKR  avseende att kommunen gör avsteg från God Redovisningssed då RKR R4 
Materiella anläggningstillgångar och RKR R5 Leasing.

• Vi noterar i årsredovisningen och verksamhetsberättelserna att det har skett 
framsteg på flera viktiga områden som beaktas i kommunens sammantagna 
bedömning såsom: 
• Minskad kostnadsutveckling

• Beslut om självfinansiering av investeringar

• Bättre balans i nämndernas utfall mot budget 

• Bättre resultat i skola och omsorg 

• Begränsad upplåning och amorteringskrav i verksamheterna i kommunen och bolagen

• Ökat fokus på hållbarhet
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Sammanfattande bedömning av årsredovisning

• Vi bedömer, med undantag för ovan, att årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning och har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med kommunala redovisningslagen och God redovisningssed.

• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.

• I årsredovisningen görs slutsatsen att den sammanvägda bedömningen, dels av 
utfallet gentemot kommunfullmäktiges utvecklingsmål och dels av nämndernas 
samlade måluppfyllelse att kommunen når upp kraven om god ekonomisk 
hushållning.

• Av Karlshamns kommuns finansiella mål uppfylls 1 av 2 mål.  Av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls 1 av 5 mål, 1 inriktningsmål är på 
gränsen till god och 3 inriktningsmål är inte total men på god väg att uppfyllas.

• Vi bedömer, med grund i ovanstående, att resultatet i årsredovisningen inte fullt 
ut är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat i budget 2021 och 
Karlshamns Kommun uppnår inte god ekonomisk hushållning, då övervägande del 
av målen är inte är uppfyllda.

Granskning av årsbokslut 2021 Karlshamns kommun690



Lars Starck    Harald Justegård 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB

Org nr 556427-2382

Granskningsrapport Stadsvapnet i Karlshamn AB

Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under är 202I.

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. Detta innebär att
lekmannarevisorn, till skillnad mot den auktoriserade revisorn, har ett särskilt granskningsuppdrag

avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande verksamhet och tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och prövning.

Jag ser positivt på den utveckling som skett av Stadsvapnets roll vad gäller bedömning av

dotterbolagens samlade investeringsvolym och krav på underlag vid större investeringar. Det är
väsentligt att bolagsärenden bereds innan de går vidare till kommunstyrelsen och att Stadsvapnets

styrelse fattar egna beslut rörande investeringar i bolagen.

Stadsvapnets styrelse anser också att det ingår i ägarrollen att informera kommunfullmäktige om

omvärldsfaktorer ändras så att tidigare fullmäktigebeslut bör omprövas. Det är min bedömning att
Stadsvapnet antagit en mer operativ roll och därigenom bidragit till att minska risknivån i

bolagskoncernen. Om detta skett tidigare hade kommunkoncernen getts större handlingsutrymme
och en bättre planeringshorisont.

Stadsvapnet har påbörjat en dialog och nödvändig utveckling av vilka krav som ska ställas på bolagen
beträffande avkastning, utdelning och amortering. Det är min bedömning att avkastningskrav bidrar
till att utveckla verksamheterna och blir ett incitament för effektiviseringar. Avkastningskrav är
grundläggande för de affärsdrivande bolagen. Kraven måste anpassas individuellt eftersom bolagen

verkar under skilda förutsättningar avseende marknad, regleringar, planeringshorisont mm. Det
framhålls av styrelsen att amorteringskrav och pay-off-tider kommer att vara en del av styrningen.

Det är min bedömning att Stadsvapnet inlett arbetet med att styra via denna typen av krav, men att
mycket återstår att göra.

Stadsvapnet har initierat att alla bolag ska upprätta amorteringsplaner.(/,
VN
(
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Jag noterar att stadsvapnet utfärdat en särskild instruktion för KAFAB där stadsvapnet månatligen
följer utvecklingen av investeringen i Emigranten 5, bolagets resultaträkning, likviditet och
kassaflöde.

Jag anser att styrelse och VD under året tagit avgörande steg för en förbättrad ägarstyrning och
uppsikt över bolagen i koncernen.

Eftersom låneutrymm etför 2022 och 2023 varit begränsat har Stadsvapnet initierat prioriteringar
enligt vissa kriterier, som inneburit senareläggning av bolagens investeringsprojekt för att hamna
inom det tillgängliga låneutrymmet.

Det har under lång tid stått klart att bolagens investerings- och lånebehov den kommande
femårsperioden är större än vad låneutrymmet medger. Bolagens intjäning är låg liksom
självfinansieringsgraden. Den samlade planerade investeringsvolymen för perioden uppgår till 2 5g7
mnkr, (exklusive förväntade avsevärda fördyringar i projekt Emigranten) och den samlade
resultatbudgeten uppgår till cirka 230 mnkr. Den genomsnittliga pay off-tiden är alltså cirka 1L år.

Efter senaste lånelöftet från Kommuninvest kan konstateras att bolagens lånebehov för de
kommande fem åren överstiger det tillgängliga låneutrymmet med cirka j. 000 mnkr.

Situationen tydliggör behovet av en långsiktig ekonomisk planering. Det är nödvändigt att prioritera
investeringsprojekt för hela kommunkoncernen. Konsekvenserna av och riskerna med olika
handlingsalternativ måste klaras ut.

Härvid krävs att ägaren tar ett övergripande ansvar och beslutar om vilka investeringar som ska
genomföras och vilka som måste skjutas på framtiden. Ägarens bedömningar måste grundas på
kvalificerade lönsamhetsanalyser, marknadsbedömningar, konsekvensanalyser, strategiska
kommunövergripande ställningstaganden mm.

Stadsvapnet har tagit fram förslag på ny rutin att införas inför budgetarbetet 2022. Samtliga
investeringar i kommunkoncernen ska sammanställas och lämnas som förslag till kommunstyrelsen i
samband med budgetarbetet. lnvesteringar som är av större karaktär och behöver borgen förväntas
inkludera lönsamhetsanalyser, riskkalkyler, konsekvensbeskrivningar, benchmark för att Stadsvapnet
ska släppa vidare ärendet med en rekommendation till kommunstyrelsen. Förslaget innebär att
borgensramar för bolagen ska fastställas samtidigt som den kommunala verksamhetens
investeringsra ma r faststä lls.

Jag är kritisk mot att Stadsvapnet, trots ansträngningar, inte kunnat förse kommunstyrelsen med en
sl utkostnadska lkyl för projekt " Em igra nten,,.

Jag är kritisk till att jag inte blivit engagerad i processen för att fastställa nedskrivningsbehovet i
Emigranten. Såvitt jag kan bedöma har processen skötts i enlighet med bestämmelserna i

aktiebolagslagen mm.

Jag finner att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn, 2O22-O3-1I

B annareviso
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                                                                                               Till bolagsstämman i  
        Karlshamn Energi AB 
        Org.nr. 556223-8849 
Granskningsrapport för år 2021 

Jag, av kommunfullmäkEge i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2021 

Styrelse och VD ansvarar för aP verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirekEv och beslut samt de lagar och föreskriQer som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för aP granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäkEges uppdrag och mål samt de lagar och föreskriQer som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uUörts enligt akEebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt uEfrån bolagsordning och fastställda ägardirekEv. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfaPning som behövs för aP ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.  

KarlshamnEnergis doPerbolag Karlshamns VA har övertagit ansvar för vaPen o avlopp i 
Karlshamns kommun, där underhållet varit kraQigt eQersaP under eP avsevärt antal år, vilket 
föranleP aP investeringsbehovet nu är omfaPande. DePa innebär aP de stora problem för 
doPerbolaget under KEAB, kommer aP vara bestående under lång Ell framöver. Då det enligt 
bolaget saknas såväl ekonomi som personal Ell aP inom rimlig Ed göra de åtgärder som är 
nödvändiga för aP trygga vaPenförsörjning, samt åtgärda det miljöhot mot grundvaPen det 
omfaPande läckage av avloppsvaPen ut i naturen som föreligger, är dePa skäl aP allvarligt 
kriEsera kommunledningen som yPerst ansvariga för VA.  
Kommentarer: VaPenläckor som uppgår Ell 25 - 30% av producerat vaPen kommer aP vara 
bestående i 20 år innan bolaget räknar med förändring, eQersom nya läckor uppstår i samma 
takt som gamla lagas enligt uppgiQ. 
Bräddning av avlopp ut i natur vid pumpstaEoner är med känd omfaPning, och grundar sig i 
enligt uppgiQ aP dagvaPen är sammankopplat med avloppssystem i äldre byggnaEoner, samt 
aP omfaPningen av läckor på avloppsrör är stor, men denna mängden avloppsvaPen är okänt 
för revisionen.  

Jag finner aP bolagets verksamhet sköPs på eP ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
Ellfredsställande säP, samt aP den interna kontrollen varit Ellräcklig.   

Karlshamn 20220304 

Tommy Strannemalm 
Lekmannarevisor
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Karlshamn 20220304 

Till bolagsstämman i  
        Karlshamns Energi Va4en AB 
        Org.nr. 559170-4308 

  
Granskningsrapport för år 2021 

Jag, av kommunfullmäkHge i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2021. 

Styrelse och VD ansvarar för a4 verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirekHv och beslut samt de lagar och föreskriQer som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för a4 granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäkHges uppdrag och mål samt de lagar och föreskriQer som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uUörts enligt akHebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt uHfrån bolagsordning och fastställda ägardirekHv. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfa4ning som behövs för a4 ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.  

Jag finner a4 bolagets verksamhet skö4s på Hllräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt Hllfredsställande sä4, samt a4 den interna kontrollen varit Hllräcklig.   

Karlshamn, 20220304 

Tommy Strannemalm 
 lekmannarevisor 
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Karlshamn 20220304 

Till bolagsstämman i  
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 

        Org.nr.556527-9345 

Granskningsrapport för år 2021 

Jag, av kommunfullmäkGge i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
bolagets verksamhet under år 2021. 

Styrelse och VD ansvarar för aQ verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirekGv och beslut samt de lagar och föreskriRer som gäller för verksamheten.  
Lekmannarevisorn ansvarar för aQ granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäkGges uppdrag och mål samt de lagar och föreskriRer som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har uVörts enligt akGebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, samt uGfrån bolagsordning och fastställda ägardirekGv. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfaQning som behövs för aQ ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.    

Jag finner aQ bolagets verksamhet sköQs på eQ ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
Gllfredsställande säQ, samt aQ den interna kontrollen varit Gllräcklig.   

Karlshamn, 20220304 

Tommy Strannemalm  
lekmannarevisor 
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Till bolagsstämman i Karlshamn hamn AB
Organi sati onsnummer 5 5 6016-9 467

20022-03-14

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomi sk synpunkt tillfredsställande sätt, samt aff den interna kontrollen
varit tillråcklig.

Granskningsrapport för är 2021

Jag Lars-Erik Johansson - av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
utsedd lekmannarevi sor - har granskat bolagets-verksamhet

styrelse och vD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föieskrifter somgåller 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 gäiler foi verksamheien. '

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, gocl
revisionssed i kommunal verksamhet" samt ut]från bolagsordning äch'

"
fastställ da ägardirektiv.

G,ranskningen har genomförts rned den inriktning och omfattning som behovsför att ge rimlig grund för bedömning och provning.

c

Lekm
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Till bolagsstämman i Karlshamn Kombiterminal. org nr 55661 6-5659

Granskningsrapport för år ZOZI

Jag av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under är 2OZO

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 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

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 2A22-03-14

Lars-Erik Johansson

Lekmannarevisor
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Till årsstämman i Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Orga nisationsnu mmer 555526-8355

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskaps äret 2O2t.

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 tillfredsstä llande
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 hennes 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.

-03-14

La

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och
bolagets årsstämma utsedd lekmannarevisor.

Kj
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Till årsstämman i Karlshamnsfastigheter AB

Orga nisationsn u mmer 556188-5 160

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskaps året 2A2t.

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
ändamålsenligt, och frå n 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 hennes iakttagelser
under året.

Vad gäller Emigranten t har jag tidigt under våren 2O2Lträffat
ordförande och verkställande direktören och därvid informerat dem,
om min syn på vad som behövdes, för att undvika kritik från min sida.
Jag pekade då på tre saker som behövde uppfyllas.
1. Att ge en fullständig och löpande information till ägarbolaget

(Stadsvapnet) och fullmäktige genom kommunstyrelsen.
2. Att, så nära det är möjligt, ta fram en prognos på kostnaden

för att färdigställa byggnationen.
3. Att utreda om nedskrivning av hittills nedlagda kostnader är

nödvändig i enlighet med aktiebolagens krav.
Jag har under året haft en löpande dialog med framför allt ordförande
om hur detta arbete fortskridit.
Samtliga tre punkter har uppfyllts av styrelsen och verkställande
direktören.
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Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

2-O3-L4

Lars-l Kj

Av kommunfullmäktige i Karlsh ns kommun och
bolagets årsstämma utsedd lekmannarevisor
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Till bolagsstämman i

Kreativum i Blekinge Aktiebolag
Org.nr. 556545-4989

Granskningsrapport för år 2O2L

Jag, Jörgen Kronsell, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har
granskat bolagets verksamhet.

Styrelsen 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 verksamheten och intern kontroll samt pröva om verksam-
heten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-
samheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamheten, utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med
den inriktningen och omfattningen som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövningen.

Arbetet med att ta fram en ny intern kontrollplan, som beslutades i december 2O2O,har inte hunnits
färdigställas då bolaget under 2021 bytt VD och efter det har det finansiella arbetet prioriterats. Till
stor del är riskerna i verksamheten kända och adresserade men jag bedömer att en genomarbetad
internkontrollplan baserad på en riskinventering ger systematik till utvecklingsarbetet. Av särskild vikt
är att styrelsen är medveten om och följer utvecklingen av de nyckeltal som förväntas leda till en
ekonomi i balans. Här villjag särskilt understryka ägardirektivets skrivning om att bolaget ska drivas på

affärsmässiga grunder.

Även om fokus ligger på att nå en ekonomi i balans, hade det varit en tillgång med mätetal som inte
enbart är av ekonomisk art. Vid styrelsemöte diskuterades möjligheten att t ex följa upp vilken på-
verkan Kreativum har på elevers intresse för naturvetenskap och teknik. lnte minst viktigt för att
Kreativum ska kunna utveckla sitt koncept med olika upplevelser.

Då styrelse och vd arbetar för en ekonomi i balans och att uppföljning kommer att ske i förhållande till
uppdraget enligt ägardirektivet, bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men att det finns förbättringspotential.

Karlshamn 2022-03-L5

Jörgen Kronsell, lekmann f

4
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S) och Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
passivitet och brister i uppsikten och ägarstyrningen av bolagen. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2022-05-02 att inhämta förklaring från Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-10 att besvara revisionsrapporten enligt följande:  
 
Revisionsberättelsen innehåller slutsatser och uppgifter som inte alltid återfinns i de 
rapporter och missiv som lämnats till kommunstyrelsen i samband med att de olika 
granskningarna genomförts, vilket leder till en otydlighet om vilka slutsatser som faktiskt 
dragits och vilka synpunkter kommunrevisionen har.  
 
Kommunstyrelsen vill tydliggöra att synpunkter på tidigare kommunstyrelsers agerande 
och beslut eller skeenden före det granskade året, inte kan ligga till grund för en 
bedömning om anmärkning ska lämnas för 2021 års verksamhet eller ej.  
 
Kommunstyrelsen delar revisionens syn att resultatet i kommunkoncernen har gått från 
39 mnkr 2020 till 28 mnkr 2021, vilket i huvudsak beror på sämre resultat i 
bolagskoncernen. I den kommunala verksamheten har resultatet gått från 4 mnkr 2020 
till 55 mnkr för 2021, trots att omfattande avsättningar och nedskrivningar är gjorda. Att 
kommunkoncernens resultat blir lägre beror på beslut från 2016, som inte behandlats 
korrekt. Bristerna i styrning härrör alltså från 2016 och skulle ha hanterats i det årets 
bokslut eller ha rättats 2017.  
 
Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att ägarstyrningen av bolagen till stora delar 
åligger Stadsvapnet enligt nuvarande ägardirektiv. Stadsvapnet har stärkt styrningen 
under 2021 med åtgärder avseende investeringar: 
 
 
 
 
 Riskanalys (demokrati, infrastruktur/säkerhet, ekonomi, miljö, arbetsmiljö, 
lagkrav/myndighetskrav)  
 Prioriteringar  
 Självfinansieringsgrad  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 Pay-off tid (ja/nej)  
 Investeringar av principiell beskaffenhet lyfts fram som separata ärenden 
och redogöra för lönsamhetskalkyler, marknadsanalys och benchmark. Se ärendet om 
framtida vattenförsörjning och Hällaryd 1:139.  
 
 
Inför 2022 har Karlshamnsfastigheter AB dessutom ålagts en särskild instruktion för 
uppföljning där projektet Emigranten 1, bolagets likviditet och bolagets resultat 
återrapporteras månatligen till Stadsvapnet. Kommunfullmäktige har även beslutat i 
enlighet med förslaget om amorteringskrav för samtliga bolag och kommunal 
verksamhet.  
 
Kommunrevisionen beskriver också att kommunstyrelsen brister i att redovisa 
kommunkoncernens samlade ekonomiska utmaningar. I följande dokument från 2021 
framgår den efterfrågade informationen:  
 
 Mål och budget 2022  
 Delårsbokslut per augusti 2021  
 Årsbokslut 2021  
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att beslutsunderlagen under 2021 innehållit en 
femårsplan gällande investeringar för såväl kommunala investeringar som investeringar 
i bolagen. Underlagen ligger till grund för fastställandet av borgensramarna, vilka 
fastställs årligen, men grundar sig på femårsplanerna. I ärendet 2021/3000 återges den 
här informationen, tillsammans med information om att hänsyn är tagen till att 
Emigranten 1 slutkostnad sannolikt kommer att överstiga budget.  
 
Vidare efterlyser kommunrevisionen tydlighet och färre omskrivningar i bedömningen 
om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig på att 
Kommunfullmäktige har fastställt följande definition av god hushållning:  
 
”God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga 
insatser och ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög 
kvalitet.”  
 
Utifrån den här definitionen och med hänsyn till att utvärderingen omfattar mål som 
avser målsättningar för verksamhet och ekonomi som ska uppnås för perioden 2019-
2022, görs bedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KS 2022-05-10 Kommunstyrelsens förklaring 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2022-05-11 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 6 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
passivitet och brister i uppsikten och ägarstyrningen av bolagen. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 32 § ska fullmäktige hämta in förklaring över anmärkning 
som framställs i revisionsberättelsen från de ansvariga. Kommunfullmäktiges presidium 
beslutade 2022-05-02 att inhämta förklaring från Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-10 att besvara revisionsrapporten enligt följande:  
 
Revisionsberättelsen innehåller slutsatser och uppgifter som inte alltid återfinns i de 
rapporter och missiv som lämnats till kommunstyrelsen i samband med att de olika 
granskningarna genomförts, vilket leder till en otydlighet om vilka slutsatser som faktiskt 
dragits och vilka synpunkter kommunrevisionen har.  
 
Kommunstyrelsen vill tydliggöra att synpunkter på tidigare kommunstyrelsers agerande 
och beslut eller skeenden före det granskade året, inte kan ligga till grund för en 
bedömning om anmärkning ska lämnas för 2021 års verksamhet eller ej.  
 
Kommunstyrelsen delar revisionens syn att resultatet i kommunkoncernen har gått från 
39 mnkr 2020 till 28 mnkr 2021, vilket i huvudsak beror på sämre resultat i 
bolagskoncernen. I den kommunala verksamheten har resultatet gått från 4 mnkr 2020 
till 55 mnkr för 2021, trots att omfattande avsättningar och nedskrivningar är gjorda. Att 
kommunkoncernens resultat blir lägre beror på beslut från 2016, som inte behandlats 
korrekt. Bristerna i styrning härrör alltså från 2016 och skulle ha hanterats i det årets 
bokslut eller ha rättats 2017.  
 
Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att ägarstyrningen av bolagen till stora delar 
åligger Stadsvapnet enligt nuvarande ägardirektiv. Stadsvapnet har stärkt styrningen 
under 2021 med åtgärder avseende investeringar: 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2022-05-11 Dnr: 2021/3541 

 

 Riskanalys (demokrati, infrastruktur/säkerhet, ekonomi, miljö, arbetsmiljö, 
lagkrav/myndighetskrav)  
 Prioriteringar  
 Självfinansieringsgrad  
 Pay-off tid (ja/nej)  
 Investeringar av principiell beskaffenhet lyfts fram som separata ärenden 
och redogöra för lönsamhetskalkyler, marknadsanalys och benchmark. Se ärendet om 
framtida vattenförsörjning och Hällaryd 1:139.  
 
 
Inför 2022 har Karlshamnsfastigheter AB dessutom ålagts en särskild instruktion för 
uppföljning där projektet Emigranten 1, bolagets likviditet och bolagets resultat 
återrapporteras månatligen till Stadsvapnet. Kommunfullmäktige har även beslutat i 
enlighet med förslaget om amorteringskrav för samtliga bolag och kommunal 
verksamhet.  
 
Kommunrevisionen beskriver också att kommunstyrelsen brister i att redovisa 
kommunkoncernens samlade ekonomiska utmaningar. I följande dokument från 2021 
framgår den efterfrågade informationen:  
 
 Mål och budget 2022  
 Delårsbokslut per augusti 2021  
 Årsbokslut 2021  
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att beslutsunderlagen under 2021 innehållit en 
femårsplan gällande investeringar för såväl kommunala investeringar som investeringar 
i bolagen. Underlagen ligger till grund för fastställandet av borgensramarna, vilka 
fastställs årligen, men grundar sig på femårsplanerna. I ärendet 2021/3000 återges den 
här informationen, tillsammans med information om att hänsyn är tagen till att 
Emigranten 1 slutkostnad sannolikt kommer att överstiga budget.  
 
Vidare efterlyser kommunrevisionen tydlighet och färre omskrivningar i bedömningen 
om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig på att 
Kommunfullmäktige har fastställt följande definition av god hushållning:  
 
”God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga 
insatser och ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög 
kvalitet.”  
 
Utifrån den här definitionen och med hänsyn till att utvärderingen omfattar mål som 
avser målsättningar för verksamhet och ekonomi som ska uppnås för perioden 2019-
2022, görs bedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KS 2022-05-10 Kommunstyrelsens förklaring 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-10 

Sida 1(5) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 16:05 
(ajournering klockan 14:10 – 14:30) 

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) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren, tom § 129 Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulf Ohlsson (M), §§ 130-142 

 Marie Sällström (S) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Magnus Sandgren (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), tom § 129, Jan Bremberg (S), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), från kl. 14:00, Jan-Åke Berg (S), tom § 129, Johnny Persson 
(S) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jesper Bergman, miljöstrateg § 128 
Anna-Maria Haag, SMHI § 128 
Pontus Wallin, SMHI § 128 
Katja Hedberg, advokat § 129 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 129 
Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef §§ 129-130 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör §§ 129-130 
Anna Lyggemark, planarkitekt §§ 129-131 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 132 

 

Paragrafer 126-142  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) 

Justeringsdatum  2022-05-11 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-10 

Sida 2(5) 

 

Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Mats Dahlbom 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-05-10 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-05-11 

Tillkännages t.o.m.: 2022-06-02 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-10 

Sida 3(5) 

 

§ 133 Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning som framställs i 
revisionsberättelse för år 2021 2021/3541 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att överlämna Karlshamnskoalitionens förslag som kommunstyrelsens förklaring över 
anmärkning som framställs i revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har 2022-05-02, § 3, begärt att kommunstyrelsen 
lämnar förklaring över kommunrevisionens förslag till anmärkning gentemot 
kommunstyrelsen för 2021. Anmärkningen som riktas mot kommunstyrelsen avser 
passivitet och brister i uppsikten och ägarstyrningen av bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KFPRES § 3/2022 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning årsredovisning Karlshamn 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska lämna följande förklaring över 
anmärkning som framställs i revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige: 
 
Karlshamnskoalitionens förslag till förklaring över anmärkning som framställs i 
revisionsberättelse för år 2021 
 
Revisionsberättelsen innehåller slutsatser och uppgifter som inte alltid återfinns i de 
rapporter och missiv som lämnats till kommunstyrelsen i samband med att de olika 
granskningarna genomförts, vilket leder till en otydlighet om vilka slutsatser som faktiskt 
dragits och vilka synpunkter kommunrevisionen har.  
 
Kommunstyrelsen vill tydliggöra att synpunkter på tidigare kommunstyrelsers agerande 
och beslut eller skeenden före det granskade året, inte kan ligga till grund för en 
bedömning om anmärkning ska lämnas för 2021 års verksamhet eller ej.  
 
Kommunstyrelsen delar revisionens syn att resultatet i kommunkoncernen har gått från 
39 mnkr 2020 till 28 mnkr 2021, vilket i huvudsak beror på sämre resultat i 
bolagskoncernen. I den kommunala verksamheten har resultatet gått från 4 mnkr 2020 
till 55 mnkr för 2021, trots att omfattande avsättningar och nedskrivningar är gjorda. Att 
kommunkoncernens resultat blir lägre beror på beslut från 2016, som inte behandlats 
korrekt. Bristerna i styrning härrör alltså från 2016 och skulle ha hanterats i det årets 
bokslut eller ha rättats 2017.  
 
Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att ägarstyrningen av bolagen till stora delar 
åligger Stadsvapnet enligt nuvarande ägardirektiv. Stadsvapnet har stärkt styrningen 
under 2021 med åtgärder avseende investeringar: 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-10 

Sida 4(5) 

 

 Riskanalys (demokrati, infrastruktur/säkerhet, ekonomi, miljö, arbetsmiljö, 
lagkrav/myndighetskrav) 

 Prioriteringar   
 Självfinansieringsgrad  
 Pay-off tid (ja/nej)  
 Investeringar av principiell beskaffenhet lyfts fram som separata ärenden och 

redogöra för lönsamhetskalkyler, marknadsanalys och benchmark. Se ärendet 
om framtida vattenförsörjning och Hällaryd 1:139.  

 
Inför 2022 har Karlshamnsfastigheter AB dessutom ålagts en särskild instruktion för 
uppföljning där projektet Emigranten 1, bolagets likviditet och bolagets resultat 
återrapporteras månatligen till Stadsvapnet. Kommunfullmäktige har även beslutat i 
enlighet med förslaget om amorteringskrav för samtliga bolag och kommunal 
verksamhet.   
 
Kommunrevisionen beskriver också att kommunstyrelsen brister i att redovisa 
kommunkoncernens samlade ekonomiska utmaningar. I följande dokument från 2021 
framgår den efterfrågade informationen: 
 

 Mål och budget 2022 
 Delårsbokslut per augusti 2021 
 Årsbokslut 2021 

 
Kommunstyrelsen kan konstatera att beslutsunderlagen under 2021 innehållit en 
femårsplan gällande investeringar för såväl kommunala investeringar som investeringar 
i bolagen. Underlagen ligger till grund för fastställandet av borgensramarna, vilka 
fastställs årligen, men grundar sig på femårsplanerna. I ärendet 2021/3000 återges den 
här informationen, tillsammans med information om att hänsyn är tagen till att 
Emigranten 1 slutkostnad sannolikt kommer att överstiga budget.  
 
Vidare efterlyser kommunrevisionen tydlighet och färre omskrivningar i bedömningen 
om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig på att 
Kommunfullmäktige har fastställt följande definition av god hushållning:   
 
”God ekonomisk hushållning definieras av tydliga hållbara mål, som leder till tidiga 
insatser och ansvarsfulla utvärderade prioriteringar, med en låg resursåtgång och hög 
kvalitet.” 
 
Utifrån den här definitionen och med hänsyn till att utvärderingen omfattar mål som 
avser målsättningar för verksamhet och ekonomi som ska uppnås för perioden 2019 – 
2022, görs bedömningen att kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska lämna följande förklaring 
över anmärkning som framställs i revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige: 
 
Karlshamnsoppositionens förslag till förklaring över anmärkning som framställs i 
revisionsberättelse för år 2021 
 
Kommunstyrelsen har i löpande dialog med lekmannarevisionen under flera år arbetat 
gemensamt för att undanröja påpekade brister och Kommunstyrelsen ser goda resultat 
av dialogerna överlag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-10 

Sida 5(5) 

 

Kommunstyrelsen är medveten om brister i uppsikt och ägarstyrning över bolagen. I 
kommunstyrelsen har ett löpande förbättringsarbete pågått under föregående år. Flera 
skarpa beslut har fattats under innevarande verksamhetsår vilket dock inte kan bedöms 
i revisionen för 2021. Vi bedömer dock att vi är tydligt på rätt väg. 
 
De samlade ekonomiska utmaningarna för både kommun och kommunkoncern är 
fortsatt en mycket stor utmaning. Vi bedömer att analys och underlag, och 
planeringshorisont fortsatt måste förbättras. Revisionens rapporter rörande de 
kommunala bolagen bör också i enlighet med revisorernas synpunkter löpande lyftas till 
behandling.  
 
Vi uppfattar revisorernas kritik kring upplevd passivitet från kommunstyrelsen och avser 
därför arbeta med att vidare utveckla kommunstyrelsens interna arbete och delaktighet 
ur ett demokratiskt perspektiv. 
Vad avser behovet av åtgärder rörande samordning av investeringar har 
kommunstyrelsen vidtagit mått och steg men ser precis som revisorerna att det finns 
stort utrymme för förbättringar. En sammanhållen investeringsstrategi är nödvändig för 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattningsvis menar vi att kommunstyrelsen i god dialog med revisorerna har 
sjösatt flertalet förbättringsåtgärder. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Ulf Ohlsson 
(M) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i byggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 8 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  

 
 
Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i byggnadsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
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  
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i kulturnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 9 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för kulturnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i kulturnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
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  
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i teknik- och 
fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden  
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 10 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för teknik - och fritidsnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i teknik- och 
fritidsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
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  
 
att utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i utbildningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 11 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i utbildningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
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 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden  
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 12 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för valnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
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  
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden  
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 13 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden  
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-29 Dnr: 2021/3541 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 14 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
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  
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden för 
arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 15 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden för 
arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige 
 
att krisledningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i krisledningsnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Marie Sällström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Krisledningsnämnden 
Revisorerna 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-12 16 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Ansvarsfrihet för krisledningsnämnden för år 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att krisledningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i krisledningsnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2022-04-22 överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Krisledningsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att årsredovisning 2021, granskningsrapporten 2021 och revisionsberättelsen 2021 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 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2022-05-11. Sammanfattningsvis kan det 
konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet och revisorerna om 
ändamålsenlighet och ekonomiskt tillfredställande, där resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella målen och att verksamhetsmålen endast delvis är 
uppnådda. 
 
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 2021  
Granskningsrapport år 2021 
Revisionsberättelse år 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner  
Region Blekinge  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län, org. nr 222000-2451, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Regionfullmäktige i Blekinge Län och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Blekinge län för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
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felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Bleking läns samordningsförbund för år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Bleking läns samordningsförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Finansiella mål 
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som är uppställda. 

Verksamhetsmål 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är fullt ut förenligt med de fastställda 
verksamhetsmålen då ett av tre mål ej uppnåtts. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Karlskrona den 10 / — 2022 

JA( 
Revisor utsedd av Region Blekinge 
J mes Sandstedt Ulla  Thu  rbin 

Revisor utsedd av Blekinge Läns 
kommuner 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Niclas Bremström 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 
Revisor utsedd av staten 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att årsredovisning 2021, granskningsrapporten 2021och revisionsberättelsen 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Jäv 
 
Gertrud Ivarsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Miljöförbundet Blekinge 
AB avseende år 2021 har inkommit till kommunfullmäktige 2021-04-13. Tidigare under 
året har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, 
yrkesrevisionen och förtroendevalda revisorer om ändamålsenlighet och ekonomiskt 
tillfredställande, där resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
 
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 
 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2021 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Granskning av årsredovisningen 2021 
 
Beslutet skickas till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
Övriga förbundsmedlemmar 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst år 2021 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige  
 
att årsredovisning 2021, granskningsrapporten 2021och revisionsberättelsen 2021 för 
Miljöförbundet Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Miljöförbundet Blekinge 
AB avseende år 2021 har inkommit till kommunfullmäktige 2021-04-13. Tidigare under 
året har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, 
yrkesrevisionen och förtroendevalda revisorer om ändamålsenlighet och ekonomiskt 
tillfredställande, där resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
 
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 
 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2021 för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Granskning av årsredovisningen 2021 
 
Beslutet skickas till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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2022-03-17

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl och Flora Morina

Revisionsrapport
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse Ja

Resultaträkning Ja

Balansräkning Ja

Kassaflödesanalys Ja

Noter Ja

Driftredovisning Ja

Investeringsredovisning Ja
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen
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 förbundets ekonomiska ställning.
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av
årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

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 och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-17. Rapportens
innehåll har sakgranskats av ekonomichef och förbundschef.
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Granskningsresultat

Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats.1

Balansräkning
Balansräkningen uppfyller enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats.2

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.3

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14. Förbundet har inga investeringar under 2021.

3 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2 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 och verksamheter.

1 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 och verksamheter.
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Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 29-37 som avser
verksamhetsberättelsen och uppföljning av interna miljömål.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 29-37 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

Den dag som framgår av min digitala signatur

Mattias Johansson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Miljöförbundet Västra Blekinge enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 2 februari, 2022. 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

2022-03-22 07:38:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Granskning av god

ekonomisk hushållning

2021

Miljöförbundet Västra Blekinge
2022-03-17

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl och Flora Morina

Revisionsrapport

  2022-03-22 07:40:47 UTCSignerat 2824796 1 / 8Oneflow ID Sida821



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
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
2021.

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 budget
2021.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

1

  2022-03-22 07:40:47 UTCSignerat 2824796 2 / 8Oneflow ID Sida822



Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Inledning 3

Bakgrund 3

Syfte och revisionsfrågor 3

Revisionskriterier 3

Avgränsning och metod 3

Granskningsresultat 4

God ekonomisk hushållning 4

Iakttagelser 4

Bedömning 4

Bedömning utifrån
revisionsfrågan 5

Rekommendationer 6

2

  2022-03-22 07:40:47 UTCSignerat 2824796 3 / 8Oneflow ID Sida823



Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Direktionen 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
bedömning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-17

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för 2021 innehållande ett antal finansiella mål
och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att ett av två
finansiella mål är uppfyllda samt att ett av två mål inte är uppfyllda.

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse

Intäkterna ska minst uppgå till
kostnaderna

Intäkterna var 1 358 tkr högre
än kostnaderna

Bedöms uppfyllt

Förbundet ska till minst 50 %
finansieras via avgiftsintäkter

41 % av förbundet
finansierades via
avgiftsintäkter

Bedöms ej uppfyllt

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att tre av sju
verksamhetsmål är uppfyllda, att ett mål ej går att följa upp samt att tre av sju mål inte är
uppfyllda.

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
2021.

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 budget
2021.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån

revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål Delvis
Ett av två mål bedöms uppfyllt

Verksamhetsmål Delvis
Tre mål bedöms uppfyllda
Ett mål går ej att följa upp
Tre mål bedöms ej uppfyllda
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att förtydliga att det är
effektmålen som är verksamhetsmålen inom ramen för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar även direktionen att göra en översyn av dessa verksamhetsmål i
kommande budget, för att säkerställa att de har en rimlig nivå i förhållande till det nya
arbetssätten som en ny taxa kommer innebära.

Den dag som framgår av min digitala signatur

Mattias Johansson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Miljöförbundet Västra Blekinge enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 2 februari 2022. 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

Uppdragsledare

2022-03-22 07:40:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
för Miljöförbundet Blekinge Väst
____________________________________________________________________

Revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst 2022-03-17
Till Fullmäktige i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder
revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser
tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna
i densamma.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning för 2021.

Den dag som framgår av våra signaturer

James Sandstedt Jörgen Kronsell Arne Persson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

- Granskning av årsredovisningen 2021
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Deltagare

  MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 222000-1644 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAMES SANDSTEDT

James Sandstedt

2022-04-06 12:03:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JÖRGEN KRONSELL

Jörgen Kronsell

2022-04-06 06:48:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Arne Fride Persson

Arne Persson

2022-04-06 06:51:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att årsredovisningen 2021 och revisionsberättelserna 2021 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna 
  
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2021 
 
Jäv 
 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2021-05-04. Tidigare under året 
har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, yrkesrevisionen och 
förtroendevalda revisorer, där verksamheten bedöms ha bedrivits ändamålsenligt, att 
räkenskaperna är ger en rättvisande bild av resultatet och att årsbokslutet i allt väsentligt 
är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Förbundets 
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål har inte kunnat uppnås, vilket noterats och 
behöver hanteras inom förbundet.    
 
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 
Tjänsteskrivelse  
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2021 
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Övriga förbundsmedlemmar 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Ekonomiavdelning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Ansvarsfrihet för direktionen vid Kommunsamverkan Cura 
individutveckling år 2021 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att årsredovisningen 2021 och revisionsberättelserna 2021 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna 
  
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2021 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2021-05-04. Tidigare under året 
har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, yrkesrevisionen och 
förtroendevalda revisorer, där verksamheten bedöms ha bedrivits ändamålsenligt, att 
räkenskaperna är ger en rättvisande bild av resultatet och att årsbokslutet i allt väsentligt 
är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Förbundets 
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål har inte kunnat uppnås, vilket noterats och 
behöver hanteras inom förbundet.    
 
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 
Tjänsteskrivelse  
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2021 
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling  
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 2021 och revisionsberättelsen 2021 för Räddningstjänsten Västra 
Blekinge läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2021 har inkommit till kommunfullmäktige 2021-05-04. 
Tidigare under året har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, 
yrkesrevisionen och förtroendevalda revisorer, där verksamheten bedöms ha bedrivits 
ändamålsenligt och med god ekonomisk hushållning.  
 
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 den 
samma ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2021  
Granskningsrapport år 2021 
Revisionsberättelse år 2021  
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Övriga förbundsmedlemmar 
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Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunfullmäktige 
 
 
Ansvarsfrihet för direktionen vid Räddningstjänsten Västra Blekinge år 
2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsredovisningen 2021 och revisionsberättelsen 2021 för Räddningstjänsten Västra 
Blekinge läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2021 har inkommit till kommunfullmäktige 2021-05-04. 
Tidigare under året har även delårsrapport inkommit och löpande dialogmöten hållits.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns en samstämmighet mellan förbundet, 
yrkesrevisionen och förtroendevalda revisorer, där verksamheten bedöms ha bedrivits 
ändamålsenligt och med god ekonomisk hushållning.  
 
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 den 
samma ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2021  
Granskningsrapport år 2021 
Revisionsberättelse år 2021  
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
Åsa Nygren 
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1. Inledning 

Återigen har vårt land och vår omvärld fått anpassa 

sig efter de konsekvenser som Covid-19 medför. Vi 

började dock se ljusningar i vår verksamhet under 

året. Utbildningsverksamheten kunde öppna upp för 

fysiska möten, men viss digital utbildning har nog 

kommit för att stanna. Vår interna 

utbildningsverksamhet började återgå till ett 

normalläge. Nu var det mycket som skulle tas igen. 

En konsekvens av detta blev en hög arbetsbelastning 

för personalen. Direktionsmötena kunde återigen 

vara fysiska. Men mot slutet av året tog 

smittspridningen fart igen och det var återigen dags 

för restriktioner. Trots de nationella restriktionerna 

och våra interna riktlinjer under året har vi klarat vårt 

uppdrag. 

Under året blev frågan om ett utökat 

kommunalförbund högaktuell. Förutsättningarna för 

att bilda ett nytt räddningstjänstförbund skulle 

utredas i form av en förstudie. Detta 

utredningsarbete har inte kommit igång ännu. 

Tyvärr påverkar denna fråga det fortsatta arbetet 

avseende byggnation av ny huvudbrandstation för 

förbundet i Karlshamn. Förseningen har orsakat stor 

besvikelse bland personalen, vilket jag har full 

förståelse för. Förväntningarna är stora på att det 

under 2022 åter ska gå att starta upp 

projekteringsfasen för en ny brandstation.  

Året har också präglats av arbete med att uppfylla de 

förändringar som kom i den reviderade lagen om 

skydd mot olyckor (LSO). Bland annat ställs krav på 

övergripande ledning där vi från och med den 17 

januari 2022 är anslutna till räddningscentralen i 

Jönköping, i ett samarbete mellan 30 kommuner. Vi 

måste även anpassa oss till ändringar inom områdena 

tillsyn, handlingsprogram samt utredning efter 

olyckor. En stor del av detta arbete kommer att 

fortlöpa under år 2022.  

Det är fortsatt mycket svårt att rekrytera 

räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-personal). 

För att kunna bli anställd som RiB-personal måste 

man klara olika tester samt bo och arbeta inom nära 

avstånd från sin brandstation. Huvudarbetsgivaren 

måste också ge sitt godkännande till en RiB-

anställning. För oss som räddningstjänst gäller det 

sedan att kunna behålla personalen. Det finns givetvis 

olika skäl till varför personal slutar. Det kan till 

exempel vara hälsoskäl, svårt att kombinera arbetat 

med familjelivet eller att man flyttar då det inte finns 

arbete på hemorten. Det finns givetvis många fler 

skäl, men det finns inte idag någon samlad bild eller 

någon forskning kring RiB för räddningstjänsten i 

Sverige att söka kunskap ifrån. Men nu sker det 

forskning. Vår brandingenjör Emelie Lantz forskar nu 

inom detta området och har under 2021 forskat på 

halvtid, för att under 2022 växla upp till forskning på 

heltid. Vi följer forskningen med stort intresse och ser 

fram emot att få den samlade bilden av RiB. Som all 

forskning tar det tid, så vi måste fortsätta att jobba 

aktivt med att kunna rekrytera och behålla 

personalen. Det behövs större samarbete med våra 

medlemskommuner samt uppsökande verksamhet 

hos företagen i våra kommuner. 

Det har såklart hänt mycket annat i förbundet än vad 

jag har tagit upp här. Så fortsätt att läs i vår 

årsredovisning för att ta del av hela vår intressanta 

verksamhet. En verksamhet som ska verka för 

trygghet och säkerhet hos dem som bor, vistas och 

verkar i våra medlemskommuner. 

Ett stort tack till all personal och direktion för era 

insatser under året. Även ett stort tack till de företag 

som gör det möjligt för oss att ha 

räddningstjänstpersonal i beredskap i vår 

organisation. 
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2. Verksamhetsberättelse 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge bedriver räddningstjänst för våra tre 

medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg och 

Olofström. Den finansiella fördelningen mellan 

kommunerna är 57,8 %, 24,9 % respektive 17,3 %.  

Organisationen styrs av en politisk direktion som 

består av nio ledamöter, tre från respektive kommun. 

Var och en av ledamöterna har personliga ersättare. 

Förbundet leds av en förbundschef och i 

ledningsgruppen finns även räddningschef och 

enhetschefer. Vi hanterar ekonomi, personal och drift 

i egen regi. 

Organisationen och arbetsgången för skydd mot 

olyckor bygger på de tre skedena; före, under och 

efter oönskad händelse. För att hantera olyckans tre 

skeenden organiseras räddningstjänsten i en 

förebyggande enhet och en skadeavhjälpande enhet. 

I den skadeavhjälpande enheten ingår operativ 

heltidspersonal och operativ räddningstjänstpersonal 

i beredskap (RiB-personal). 

Före olyckan  

Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum av 

förebyggande och förberedande arbete. Utbildning, 

rådgivning och kommunikation med medborgaren är 

viktiga delar i detta arbete men också 

insatsförberedande arbete som upprättande av 

insatsstöd samt intern utbildning och övning. 

Skeendet före olyckan hanteras i samtliga enheter 

och all personal, förutom RiB-personalen, arbetar i 

stor utsträckning med skeendet före olyckan. 

 

Under olyckan 

Arbetet under olyckan hanteras av den 

skadeavhjälpande enheten.  

 

Efter olyckan 

Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda 

och utvärdera olyckor och oönskade händelser i syfte 

att minska risken för en liknande olycka eller oönskad 

händelse. Även restvärdesräddning och återkoppling 

till drabbad är arbetsuppgifter som genomförs i detta 

skeende. Samtliga enheter i organisationen deltar i 

arbetet, vilket leds av styrkeledare, insatsledare från 

operativ heltid och brandingenjörer. 

 

2.1 Året som gått 

 

Coronapandemin 

När coronapandemin drabbade världen år 2020 

startade ett arbete med att kontinuitetsplanera 

verksamheten. Kontinuitetshantering handlar om att 

planera för att upprätthålla sin verksamhet på en 

tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för. 

I grunden handlar planeringen om att 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ska kunna 

leverera räddningstjänst inom acceptabla tidsramar 

med fördefinierad kapacitet under en tidsperiod. 

Tyvärr har vi fått använda kontinuitetsplanen även 

under år 2021 då pandemin inte ville släppa taget. 

Under året har vi varit tvungna att fatta beslut om 

restriktioner av olika slag t.ex. besöksförbud, 

begränsningar i möten, jobb hemifrån, 

begränsningar i övningsverksamheten och 

restriktioner vid tillsyn och utbildningar. Under hela 

perioden har även den operativa verksamheten 

anpassats med skyddsutrustning vid all kontakt med 

drabbade personer och munskyddskrav vid 

transporter. Balansen i åtgärder har varit svår då 

räddningstjänsten måste svara på de larm som 

kommer och i många fall innehåller dessa möten med 

människor i olika omfattning. Försiktighetsprincipen 

vid kontakt med människor har gällt under hela året. 

Under sommaren och hösten minskade 

smittspridningen och verksamheten kunde återgå till 

i stort sett vanliga rutiner. På senhösten var vi dock 

tvungna att återigen införa restriktioner då smittan 

tog fart igen. Smitta drabbade även 

räddningstjänsten, men med gemensamma krafter 

kunde smittan begränsas. Vi har legat något högre än 

snittet av konstaterade fall i länet, som i slutet av år 

2021 var ca. 10% av befolkningen, där våra fall visade 

ca. 13% i andel av personalstyrkan. Samverkan för 
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hantering av coronakrisen i länet mellan olika 

myndigheter har letts av länsstyrelsen, där även 

räddningstjänsterna i länet har medverkat. 

Nytt handlingsprogram 

Arbetet med att anpassa verksamheten till de nya 

förutsättningarna i den reviderade lagen om skydd 

mot olyckor har pågått hela året. Som en grund för 

detta ligger handlingsprogrammet där MSB har fått 

föreskriftsrätt avseende utformningen av 

kommunernas styrdokument inom området. Syftet 

med rätten att skriva föreskrifter är att det ska bli 

lättare att jämföra mellan kommunerna med målet 

att alla ska har ett likvärdigt skydd mot olyckor. 

Föreskriften med tillhörande handbok har varit en 

god hjälp i arbetet med att ta fram 

handlingsprogrammet. Utifrån beskrivningen och 

värderingen av riskerna har tio målområden 

beslutats, som ska ligga till grund för 

verksamhetsplanerna de närmaste åren. Numera 

finns inget krav på nytt handlingsprogram vid varje 

ny mandatperiod. Handlingsprogrammen ska dock 

vara aktuella. Direktionen antog 

handlingsprogrammet på sitt sista sammanträde 

innan jul. 

2.1.1 Förebyggande verksamhet  

Under året som gick kunde vi komma igång mer och 

mer med en normal verksamhet då läget med 

pandemin såg ljusare ut. Vi fortsatte att arbeta med 

vår nya förbättrade tillsynsprocess. Planen var att 

implementera vår nya process i ett tidigare skede 

men vi fick vila lite på detta i avvaktan på den nya 

tillsynsföreskriften som tagits fram av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap. Föreskriften 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 

planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) 

om skydd mot olyckor) beslutades i november och 

kommer att börja gälla 1 juli 2022. Nu återstår att 

kontrollera att vår planerade process uppfyller allt i 

den nya föreskriften.  

Myndighetsutövning 

Året inleddes med restriktioner på grund av 

pandemin och det dröjde en bit in på året innan vi 

kunde komma igång mer effektivt med planerade 

tillsyner. Detta har påverkat antalet genomförda 

tillsyner under året samtidigt som enheten har haft 

en långtidssjukskrivning. Under året har vi genomfört 

tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) med fokus på campingplatser och ställplatser, 

flerbilsgarage, däck- och bilverkstäder samt 

bilförsäljare. Förutom dessa teman har vi även 

genomfört tillsyn enligt LBE och riskanläggningar 

enligt 2 kap 4 LSO.  

På campingplatserna hade vi fokus på bland annat 

avstånd mellan enheterna. En brand i en husvagn 

eller husbil kan snabbt sprida sig vidare till grannen 

och det är därför viktigt att avstånden hålls. Vidare är 

det så klart viktigt att campingägaren har koll på sitt 

brandskydd och att gästerna får bra information 

kring detta.  

I år ansågs det vara ett passande tillfälle att besöka 

flerbilsgaragen i våra kommuner. Under förra året tog 

vi fram en rapport samt PM om laddningsplatser för 

elfordon. Nu fick vi möjlighet att kontrollera vilka som 

redan installerat laddningsplatser och informera de 

som kommer att göra det. I samband med detta 

kunde vi även titta på utrymning, angreppsvägar och 

ventilationsmöjligheter.  

I bil- och däckverkstäderna samt hos bilförsäljarna 

kontrollerades bland annat hanteringen av 

brandfarlig vara. Många sådana verksamheter 

hanterar brandfarlig vara i mängder som ej är 

tillståndspliktiga. Oavsett tillståndsplikt ställs det 

fortfarande samma krav vad gäller hanteringen. 

Utbildningar 2021 2020 2019 2018 

Extern utbildning: 51 45 127 153 

kurser/info        

Extern utbildning: 542 934 2 892 3 726 

antal personer       

     

     

Myndighetsutövande 2021 2020 2019 2018 

Tillsyn enl. LSO  83 113 121 156 

Tillsyn enl. LBE 33 44 28 41 

Tillstånd LBE 44 55 58 65 

     

     

     

Analys och utredning        2021 2020 2019 2018 

Insatsutvärdering  2 3 2 1 

Olycksundersökningar  3 4 1 3 

Återkoppling   12 7 11 3 
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Kommunikation och extern utbildning 

Kommunikation har precis som under föregående år 

fått genomföras mestadels via våra sociala medier. 

Där har vi publicerat inlägg enligt plan men även 

spontant både i vardagen och vid särskilda händelser. 

Till vår stora glädje kunde vi genomföra vissa fysiska 

kommunikationsinsatser under senare delen av året. 

Vi fanns på plats på julskyltningar och julmarknader 

och kunde dela ut julkalendrar och annan information 

till glada besökare.  

Utbildningar 

Detta var året då vi kom igång ordentligt med digitala 

utbildningar. Detta gällde främst Heta arbeten där vi 

genomfört ett stort antal utbildningar under hela 

året. Vad gäller allmän brandkunskap har intresset för 

digital utbildning varit fortsatt lågt under året. Under 

året genomfördes inga utbildningar för skolelever 

med anledning av pandemin. Det finns oerhört stora 

vinster med att träffa barn och ungdomar och vi ser 

fram emot att kunna återuppta verksamheten där vi 

pratar om bland annat anlagd brand och 

konsekvenser av olika livsval. Även om effekten av 

förebyggande arbete kan vara svårt att visa i siffror är 

vi övertygade om att vi gör skillnad i mötet med 

människan.  

2.1.2 Skadeavhjälpande verksamhet 

Arbetet har bedrivits utifrån de inriktningsmål och 

prestationsmål som direktionen har beslutat om. 

Tyvärr har mycket av kompetensutbildningen fått stå 

tillbaka under året på grund av coronapandemin. 

Under året har ett antal medarbetare genomgått 

utbildning och fortbildning inom följande områden: 

 

• En medarbetare har genomgått 

olycksutredning grundkurs, Karlstads 

universitet. 

• Två medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning A.  

• Fyra medarbetare har påbörjat utbildningen 

för deltidsbrandmän, Gri.b 

• Fyra medarbetare har genomgått 

instruktörsutbildning i Akut 

Omhändertagande av Självmordsnära 

Person, AOSP. 

 

Regionalisering 

Räddningstjänsten Västra Blekinge står inför en 

förändring av uppbyggda ledningsstrukturer 

beroende på förändringar i lagen om skydd mot 

olyckor, LSO, som beslutades av riksdagen under 

hösten år 2020. Lagen innehåller ett krav om att alla 

kommuner måste tillhöra en större region och kunna 

hantera systemledning dygnet runt, året om. 

Bakgrunden utgörs av erfarenheter efter de många 

skogsbränderna under år 2018 med framförallt 

brister i ledningssystemen. Direktionen beslutade 

redan år 2019 att uppdra till räddningschefen att 

stärka samverkan med räddningstjänsterna i 

regionen med det övergripande målet att 

organisationen ska vara införd senast 1 januari 2022 

enligt övergångsbestämmelse i LSO. 

Samverkansdiskussioner fördes med 

räddningstjänsterna i Kronobergs län och 

Räddningstjänsten Östra Blekinge under stora delar 

av år 2020 och i början av år 2021. Det samarbetet 

bedömdes inte ha förutsättningar att uppfylla kraven 

i lagstiftningen och därför behövdes ett nytt 

samarbete sökas. Under år 2020 har 

räddningstjänsterna i Blekinge län, Kronobergs län, 

Jönköpings län, Ynde kommun, Västerviks kommun, 

Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun träffat 

avtal om samverkan. Den nya organisationen 

benämns Räddningstjänstsamverkan Småland-

Blekinge, RSB och har ledningscentralen lokaliserad 

till Jönköping. Under hela året har stora resurser lagts 

på att förbereda för samarbetet med t.ex. teknik, 

larmplaner, rutiner och övningar.  

Samverkansorganisationen omfattar 114 

brandstationer med ca. 430 brandmän och 24 

ledningsresurser i beredskap. I området bor ca. 

800 000 människor. 

 

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

har också stärkts under året som ett led i den nya 

systemledningsorganisationen. En ny roll införs, 

Regional Insatsledare, RIL, som är en 

sammanslagning av de två beredskapsfunktionerna 

Räddningschef i Beredskap, RCB, i de båda 

organisationerna. Under året har därför nya 

gemensamma rutiner skapats: Även övningar med 

fokus på ledning har genomförts i länet både i fysisk 

form och i simulerad form. Bland annat har fyra 

samverkansövningar med temat kemikalieolycka 

genomförts där den nya ledningsorganisationen 

övades och gav en hel del lärdomar. 

 

Den nya systemledningsorganisationen startar den 

17 januari år 2022 och finansieras genom tre olika 
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delar; egen effektivisering, statliga bidrag och en 

utökad ram från medlemskommunerna. Även 

samarbetet med räddningstjänsterna i sydöstra 

Sverige, om framförallt gemensam mäkling av 

resurser vid större händelser, har förstärkts under 

året. Samtliga räddningstjänster i regionen har 

undertecknat en avsiktsförklaring om fördjupat 

samarbete. 

 

Dynamisk resurshantering 

Som ett led i att modernisera utlarmningsrutinerna 

har samverkan med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge genomförts under året med införande av 

Dynamisk Resurshantering, DRH. Systemet bygger på 

att ett stort antal händelsetyper dels definierats och 

dels indelats i allvarlighetsgrad låg, medel eller hög. 

Till varje definition med svårighetsgrad finns ett så 

kallat ”recept” som anger vilka resurser som ska 

larmas. Dynamisk resurshantering innebär att SOS-

operatören kan larma den, eller de, räddningsresurser 

som kan vara snabbast på plats med rätt kompetens. 

Systemet medger även att en specifik kompetens 

eller förmåga larmas till en händelse och öppnar även 

för att larma semiprofessionella resurser t.ex. väktare 

eller annan personal som befinner sig nära en olycka. 

Via positioneringssystem ser SOS-operatören var 

resurserna befinner sig och genom att de recept som 

kommer upp skickas larmet ut till önskade resurser. 

Dynamisk Resurshantering infördes från 1 september 

år 2021. Införandet har medfört en del mindre 

inkörningsproblem och ska utvärderas under våren år 

2022. 

 

Rutiner vid brand i litium-jon-batterier 

I ett samarbetsprojekt med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge har nya rutiner vid bränder där litium-jon 

batterier är inblandade tagits fram. Arbetet med att 

ta fram rutiner är viktigt inte minst med tanke på 

ökningen av antalet elbilar i samhället. Sedan tidigare 

är det känt att bränder i batterier är svåra att släcka 

oavsett batterityp. Även hälsoriskerna för 

räddningstjänstens personal och sammanställts i 

dokumentet, framförallt riskerna med väteflourid i 

gasfas. Rutinen tar upp lämplig skyddsnivå, 

tillvägagångssätt vid brand, sanering och sjukvård. 

Målgrupp för rutinen är räddnings-och 

ledningspersonal inom de båda räddningstjänsterna. 

 

Insatsstatistik 

Räddningstjänsten har totalt larmats till 930 

händelser under 2021, vilket är en ökning med 5% 

från föregående år. Trenden över en längre period är 

fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som 

räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har 

ökat. Från år 2012 har antalet larm ökat med nästan 

30% med ett medelvärde på 862 händelser årligen. 

Framförallt ser vi en ökning av antalet trafikolyckor 

under år 2021, men även en minskning av antalet 

felaktiga automatiska brandlarm. 

2.1.3 Händelser från det gångna året, i och 

utanför förbundet 

Väderrelaterade händelser  

År 2021 har än en gång visat att vädret påverkar 

räddningstjänsten tydligt. Torra somrar ger många 

terrängbränder, snö och regn skapar höga flöden i 

åar och vattendrag, stormar ger egendomsskador 

och skyfall medför många ärenden på kort tid. I juli 

drog skyfallsliknande regn in över västra Blekinge 

med ett flertal händelser med vatteninträngning 

inomhus. Senare på året återkom samma 

händelsetyp, men då beroende på snösmältning i 

kombination med regn, när vattendragen inte kunde 

ta hand om den snabba ökningen av vattenflödet.  

 

Våren och tidig sommar var torr med ett flertal 

bränder i terrängen. En brand som sticker ut 

Utryckningsstatistik 2021 2020 2019 2018 

Brand i byggnad  83 75 86 89 

Brand i skog och mark  63 37 44 85 

Annan brand  61 70 59 90 

Trafikolycka 171 139 164 172 

Annan räddning  103 113 85 76 

Automatlarm, ej brand  220 244 240 234 

Övrigt  229 210 190 231 

Totalt  930 888 868 977 

     
Antal faktiska 

larmtimmar  7 720 6 853 7 674 8 308 

 

Den nationella övergången 2016 från insatsrapport till händelserapport 

har medfört att det är möjligt att särskilja olika typer av händelser på 

ett enklare sätt. Från och med år 2017 kan bränder i skog och mark 

redovisas separat. ”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt 

gods, utflöde, trafikolycka, naturolycka, vattenskada, nödställd person, 

djurräddning, ras, drunkning och översvämning. Kategorin ”övrigt” är i 

stort händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen om 

skydd mot olyckor samt händelser som faller under Hälso- och 

sjukvårdslagen.  
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inträffade den 1 maj då det var varmt och torrt på 

dagen och kallt på natten. Kylan medförde att vattnet 

frös i slangarna på natten vilket gav en ny erfarenhet 

och något vi inte är vana vid på skogsbrand. 

Samarbetet i sydöstra Sverige sattes också på prov 

när en stor skogsbrand inträffade i Mönsterås 

kommun. I den torra terrängen spred sig branden 

snabbt till ett stort område och det stod klart att stöd 

måste sökas utanför kommunen och närområdet. En 

stor samverkansinsats drogs igång och även 

Räddningstjänsten Västra Blekinge bidrog med 

personella resurser. Insatsen visar att samarbete är en 

nödvändighet för att effektivt hantera stora 

terrängbränder. Terrängbränderna blev fler än de 

senaste två åren, men ingen blev riktigt stor. 

Merparten av bränderna var mindre än ett hektar.  

 

Bilden illustrerar torkan den 20 juni år 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikolyckor  

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, 

särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga 

hastigheter och den stora trafikvolymen. De flesta 

trafikolyckor på E22 medför endast materiella skador 

på grund av separeringen av körfälten. Allvarliga 

olyckor är således ovanliga. Däremot kan påverkan på 

samhället i stort beroende på vägavstängning under 

räddningsarbetet vara problematisk även om 

räddningstjänsten strävar efter att stänga av vägen så 

kort tid som möjligt. Över en längre period har 

trafikolyckorna ökat i antal. Trendbrottet de senaste 

två åren bröts under år 2021 och ökade återigen. Den 

övervägande delen är singelolyckorna som står för ca. 

60-70% av den totala andelen olyckor.  

Brand i byggnad  

Antalet bränder i byggnad ligger på samma nivå som 

det varit de senaste åren. Ca. 60% av bränderna i 

byggnad under år 2021 inträffar i en bostad där den 

vanligaste bostadsformen är villa. Det ligger i linje 

med de senaste årens bränder i byggnader. En brand 

i byggnad sticker ut i mängden, en brand i centrala 

Karlshamn, som började på utsidan av byggnaden 

och spred sig till två lägenheter. Branden startade i 

ett minigarage för en permobil placerad framför ett 

fönster vid ett flerfamiljshus. På grund av placeringen 

av minigaraget fick branden fäste i fönstret orsakat av 

ett öppet vädringsfönster. Branden spreds på det 

sättet till två lägenheter som blev svårt skadade. 

Utredningen efter händelsen föreslog att tillverkaren 

bör ändra monteringsanvisningen så att den garage 

inte placeras i närheten av byggnader. Utredningen 

lämnades också till kommunernas boendestödjare. 
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3. Mål och vision 2019-

2022 
 

Utifrån nationella mål i Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor har Räddningstjänsten Västra Blekinge 

formulerat förbundets övergripande vision och 

verksamhetsidé. 

 

Vision:  

Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge 

verkar inom, skall vara skadefritt. 

 

Verksamhetsidé:  

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första hand 

förebygga olyckor inom verksamhetsområdet skydd 

mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och 

skall samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande 

verksamhet. Räddningstjänsten skall verka för att 

skapa trygghet och säkerhet hos de som bor, vistas 

och verkar inom medlemskommunerna vid såväl 

vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats och extraordinära händelser som 

under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet 

på verksamheten sett ur både ett producent- och 

konsumentperspektiv. Samtliga enheter inom 

organisationen skall så långt det är möjligt sträva 

efter att upprätta rutiner för en hållbar ekologisk 

utveckling och en effektiv användning av resurser. 

Vidare skall räddningstjänsten erbjuda en bra 

arbetsmiljö för de anställda. 

 

I förbundets handlingsprogram för perioden 2019-

2022 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 

Dessa inriktningsmål innebär att räddningstjänsten 

skall: 

 

• sätta medborgaren i fokus med hög tillgänglighet 

för de som bor, vistas och verkar i 

medlemskommunerna 

• aktivt arbeta med att identifiera risker samt 

förebygga oönskade händelser för att på ett bra sätt 

planera för åtgärder vid sådana händelser  

• medverka till att stärka den enskildes förmåga att 

själv förebygga och minska effekterna av oönskade 

händelser  

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 

räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser 

• aktivt analysera, återföra och sprida erfarenheter 

från inträffade oönskade händelser.  

 

Direktionen antar årligen en verksamhetsplan med 

mål för hela verksamheten, för den förebyggande 

enheten samt den skadeavhjälpande enheten.  I 

planen beskrivs övergripande mål och aktiviteter för 

varje process som härleds från förbundets fem 

inriktningsmål.  

 

Inför år 2021 har verksamhetsplanen och budgeten 

arbetats om i ett gemensamt dokument. Detta har 

gjorts på grund av att det i kommunallagen 11 kap 6 

§ framgår att budgetdokumentet ska innehålla en 

plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska 

det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 

god ekonomisk hushållning. Dessa mål och riktlinjer 

har nu förtydligats i förbundets budgetdokument 

från år 2021. Räddningstjänstens verksamhetsmål 

indelas i tre nivåer, inriktningsmål, prestationsmål 

samt mål kopplade till god ekonomisk hushållning. 
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Målen har utgångspunkt i det nationella målet som 

anges i 1 kap 3§ LSO, räddningstjänstens ändamål, 

vision och verksamhetsidé. Prestationsmålen samt 

målen kopplade till god ekonomisk hushållning 

anger det resultat som skall uppnås för att tillgodose 

inriktningsmålen och de nationella målen. 

 

 

 

3.1 Verksamhetsplan och uppföljning 

2021 

Detaljerade prestationsmål och mål kopplade till god 

ekonomisk hushållning för verksamheten ska årligen 

upprättas i budget- och verksamhetsplanen och 

direktionen ska, vid budgetmötet i oktober, fastställa 

dessa. 2021 års budgetdokument fastställdes på 

direktionsmötet i december månad år 2020. Detta 

beslut innebar ett avsteg från förbundsordningen. På 

grund av rådande pandemi blev 

medlemskommunernas budgetprocesser försenade 

och ett förslag på budgetram lämnades först i slutet 

av september månad. På uppmaning av samrådet 

Blekinge Väst flyttade därför direktionen 

budgetbeslutet till mötet i december månad. Detta 

med hänvisning till särskilda skäl på grund av 

rådande pandemi. 

 

Uppföljning av prestationsmålen ska ske två gånger 

per år i förbundets delårsrapport samt 

årsredovisning. Av de elva prestationsmålen är sex 

mål uppfyllda per 2021-12- 31. Bedömningen är att 

förbundet har en god måluppfyllelse av 

prestationsmålen.  

Se avsnitt 4.6 för genomgång av mål kopplade till 

god ekonomisk hushållning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förklaringar av figurer i verksamhetsplanens 

uppföljning 

 

 

 
 

 

 

Uppfyllt 

 

 
 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

 
 

 

 

Ej uppfyllt 

Mål kopplade till 

god ekonomisk 

hushållning 

Nationella mål 

Ändamål, vision 

och 

verksamhetsidé 

Inriktningsmål 

Prestationsmål 
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3.1.1 Prestationsmål 

Inriktningsmål Prestationsmål Målbeskrivning Status 2021-12-

31 

Kommentar 

Sätta medborgaren 

i fokus med hög 

tillgänglighet för de 

som bor, vistas och 

verkar i 

kommunerna. 

 

Jämlikhet. 

 

Tillföra kunskap i 

ämnet vid två 

tillfällen under året. 

 

Ej genomförts p g a 

covid-19. 

SONA1 ska användas 

vid två tillfällen. 

 

Ej genomförts p g a 

covid-19. 

Ny brandstation i 

Karlshamn. 

 

Kontinuerligt 

samverka med 

Karlshamns kommun. 

 

Deltagit efter behov 

som har framställts 

av Karlshamns 

kommun. 

Processen har under 

hösten stannat av i 

väntan på utredning 

om utökat 

kommunalförbund 

Aktivt arbeta med 

att identifiera risker 

samt förebygga 

oönskade 

händelser för att på 

ett bra sätt planera 

för åtgärder vid 

sådana händelser. 

 

Civilt försvar. 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerligt arbeta 

med att förbereda 

organisationen för 

uppgifter inom det 

civila försvaret.  

 

Tidplanen är 

reviderad, då vissa 

aktiviteter har 

senarelagts med 

anledning av 

pandemin. 

Handlingsprogram 

enligt LSO2. 

 

 

 

Upprätta samt ta 

beslut om ett nytt 

handlingsprogram. 

 

Slutfört och har 

antagits av 

direktionen per 

2021-12-31.  

 

 
1 Samtal Om Normer och Attityder. 
2 Lagen om skydd mot olyckor 
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Inriktningsmå

l 

Prestationsmål Målbeskrivning Status 2021-12-

31 

Kommentar 

Medverka till 

att stärka den 

enskildes 

förmåga att 

själv 

förebygga och 

minska 

effekterna av 

oönskade 

händelser. 

Individanpassat 

brandskydd. 

Upprätta övergripande 

plan. 

 

Arbetet med planen 

har stått stilla på 

grund av sjukskrivning.  

 

Kommunicera med 

rätt målgrupp på 

rätt sätt. 

Kommunikationsinsatse

r ska göras enligt 

kommunikationsplan. 

 

Kommunikationsplane

n har följts så långt 

det är möjligt. Många 

fysiska evenemang 

ställdes in på grund av 

pandemin och inlägg 

relaterade till dessa 

uteblev. Utöver 

planlagd aktivitet har 

det gjorts många extra 

inlägg om 

verksamheten på 

sociala medier. 

 

Utbildningsinsatsern

a ska stärka den 

enskildes förmåga 

att förebygga 

olyckor. 

Samtliga årskurs 4 och 

årskurs 7 ska erbjudas 

utbildning. 

 

Skolutbildningar har 

inte genomförts under 

året med anledning av 

pandemin. 
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Inriktningsmål Prestationsmål Målbeskrivning Status 2021-12-

31 

Kommentar 

På ett snabbt och 

effektivt sätt 

genomföra 

räddningstjänstuppdra

g vid oönskade 

händelser. 

 

Utveckla förmåga 

och organisation 

på 

systemledningsniv

å.  

Införa en ny 

organisation. 

 

 

Samverkan med 

Räddningstjänstern

a I Kronobergslän 

bedömdes inte ha 

förutsättningar att 

uppfylla kraven i 

lagen. Nytt 

samarbete har 

därför sökts med 

Räddningstjänstern

a i Jönköpings län. 

Avtal har tecknats 

om samarbete 

inom 

systemledning. 

Samövningar med 

Räddningstjänsten 

Östra Blekinge. 

Genomföra fyra 

stycken övningar. 

 

Slutfört. 

Aktivt analysera, 

återföra och sprida 

erfarenheter från 

inträffade oönskade 

händelser. 

 

Genomföra 

utredningar och 

analyser 

Utredningar och 

analyser ska utföras 

enligt styrdokument 

och sedan följas upp 

vid varje 

verksamhetsmöte 

(fyra gånger/år). 

Minst tre 

olycksundersökning

ar och minst tio 

återkopplingar till 

enskild ska 

genomföras. 

 

Slutfört. 
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4. Förvaltningsberättelse 

I denna förvaltningsberättelse lämnar 

Räddningstjänsten Västra Blekinge information om 

kommunalförbundet i enlighet med Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet. 

Rekommendationen R15 om förvaltningsberättelse 

från Rådet för kommunal redovisning används som 

riktlinje i denna förvaltningsberättelse. 

4.1 Översikt över verksamhetens 

utveckling 

Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen 

av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna 

överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det är en svår 

process att hitta relevanta nyckeltal både för vårt 

interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra med 

andra räddningstjänster, vi har valt att fortsätta att 

arbeta med de nyckeltal som tagits fram tidigare. I 

nedanstående tabell lämnas en översikt över 

verksamhetens utveckling. Förbundet redovisar ett 

positivt resultat i år precis som man har gjort år 2019 

och 2020. Kostnadsvolymen år 2020 var väldigt 

mycket lägre än normalt då förbundet hade en stor 

positiv förändring av pensionskostnaderna. Detta gör 

att jämförelser med år 2020 blir svåra att göra.  

 

 

  

Verksamheten i siffror  2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter             5 240                 4 745                    5 788              5 633     5 212 

Verksamhetens kostnader -         61 328     -         55 203     -            55 897     -     55 277     -52 726 

Årets resultat (tkr)                  59                 4 226                       270     -       2 486     -1 644 

Självfinansieringsgrad (%)                    8                        8                         10                    9     8 

Soliditet (%)                  22                      22                         10                    9     16 

Investeringar             5 349                 1 354                    1 607              1 954     6 334 

Antal invånare 30/9            63 104                63 200                   63 335            63 310     6 3177 

Totala medlemsavg / inv 

(kr)                 931                    907                       848                812     792 

Resultat exkl.avg / inv (kr)  -              930     -              840     -                 843     -          852     -818 

Antal anställda                 182                    183                       190                187     180 

     
 

     
 

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader,  

avskrivningar och finansiellt resultat.     
 

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.   
 

Antal invånare avser folkmängden i förbundets tre medlemskommuner, hämtat från SCB per 30/9 innevarande år.   
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4.2 Kommunalförbundet 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett 

kommunalförbund som bedriver räddningstjänst för 

våra tre medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg 

och Olofström. Den finansiella fördelningen mellan 

kommunerna är 57,8 %, 24,9 % respektive 17,3 %.  

Organisationen styrs av en politisk direktion som 

består av nio ledamöter, tre från respektive kommun. 

Var och en av ledamöterna har personliga ersättare. 

Förbundet leds av en förbundschef och i 

ledningsgruppen finns även räddningschef och 

enhetschefer. Vi hanterar ekonomi, personal och drift 

i egen regi.   

4.3 Viktiga förhållanden för resultat 

och ekonomisk ställning 

Utfallet av räddningstjänstens ekonomi jämfört med 

budget och föregående år påverkas av många 

faktorer som är svåra för förbundet att förutse. Dessa 

riskfaktorer har samlats i följande tabell: 

 

 

 

 

Identifierad risk Gradering 

av risk,  

skala 1-5 

där 5 är 

högst risk 

Beskrivning Hantering av risk 

Omvärldsrisk 
   

Klimatförändringar 4 Ett mer utpräglat extremväder med 

exempelvis fler skogsbränder och skyfall 

innebär tidsmässigt längre och mer 

omfattande insatser som ger högre 

kostnader samt innebär en ökad 

påfrestning på befintlig personal. 

Utveckling av metodik för att 

möta klimatförändringar. 

Specialutbildning av 

personal i exempelvis mark- 

och skogsbränder 

Infrastruktur 2 Utveckling av infrastrukturen inklusive 

hamnverksamheten i Västra Blekinge leder 

till en högre riskbild kopplad till utökad 

hamnverksamhet tung trafik, ny 

järnvägssträckning och anläggningar med 

farliga verksamhet,  

Utökad kommunikation med 

industrier i förbundet samt 

utökade tillsyner av 

riskanläggningar. 

Förändrad lagstiftning 3 Ökade myndighetskrav kan innebära 

utökat ansvar för Räddningstjänsten vilket 

är förenat med bla högre kostnader. 

Samverkan med 

medlemskommuner, andra 

räddningstjänster samt MSB. 

Demografi 2 Andelen äldre förväntas öka och denna 

åldersgrupp hör till dem som i större 

utsträckning avlider i bränder. 

Utökat förebyggande arbete 

för riskgrupper i samarbete 

med medlemskommuner. 
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Särskild avtalspension 

En finansiell risk som förbundet behöver förhålla sig 

till är den särskild avtalspensionen där förändringar i 

beräkningsgrunden kan ge stora kostnadseffekter. 

Förbundet gör varje år avsättning till särskild 

avtalspension för anställda inom räddningstjänst 

(SAP-R). Det innebär att brandmän har rätt till SAP-R 

från och med att han eller hon har fyllt 58 år och 

uppfyller vissa kriterier. Förbundet använder sig av 

prognoser från KPA Pension där 

försiktighetsprincipen är gällande för beräkning av 

avsättning till pensionsskulden och kommande 

pensionsutbetalningar. Det innebär ett generellt 

antagande om att pensionsåldern är 58 år för alla 

heltidsbrandmän som är berättigade till SAP-R. 

Därmed får förändrade pensionsdatum stort 

genomslag, men förändringarna ger en positiv 

resultateffekt.  

Likviditetsrisk 

Förbundet står inför större investeringsvolymer de 

kommande åren vilket kommer att påverka 

förbundets likviditet. En dialog förs med 

medlemskommunerna för att nå en gemensam 

överenskommelse för att möta denna risk.  

 

Identifierad risk Gradering 

av risk,  

skala 1-5 

där 5 är 

högst risk 

Beskrivning Hantering av risk 

Verksamhetsrisk 
   

Personal 5 En utmaning att behålla samt rekrytera 

personal, specifikt RiB-personal i 

förbundets mindre orter. 

Konkurrenskraftiga löner för övrig 

personal. 

Samverkan med medlemskommunerna, 

kombinationstjänster. 

Flexibla bemanningsmodeller och 

rekryteringsprocesser. 

Resurser för att möta konkurrenskraftiga 

löner. 

Lokaler 4 Flertalet av förbundets lokaler håller inte 

en god standard sett ur ett 

arbetsmiljöperspektiv och är på flera håll 

felplacerade i förhållande till hur samhället 

växer samt var rekryteringsbasen till RIB-

stationerna finns. 

Samverkan med fastighetsägare och 

medlemskommuner. Upprättande av 

långsiktiga planer avseende placering av 

brandstationer. 

IT-utveckling och 

kommunikation 

3 Räddningstjänsten måste ligga i framkant 

gällande IT-utveckling för att kunna 

samverka effektivt med andra 

organisationer och räddningstjänster. 

Resurskrävande i form av pengar och 

bemanning. 

Dialog med medlemskommunerna kring 

ökade resurser för att kunna möta 

framtiden. 

Kommunernas 

utveckling 

2 Ambitionen att öka antalet 

kommuninvånare med attraktiva 

boendemiljöer och naturnära upplevelser 

kan innebära ökade krav på 

räddningstjänsten att möta en ökad risk 

för olyckor. 

Dialog med medlemskommunerna kring 

ökade resurser för att kunna möta 

framtiden. 

Finansiell risk 
   

Särskild avtalspension 1 Förändringar i beräkningsgrund kan ge 

stora kostnadseffekter. 

Noggrann bevakning av prognoser från 

pensionsförvaltare. Avsättning görs enligt 

försiktighetsprincipen. 

Likviditetsrisk 3 Större investeringar gör att likviditeten 

ansträngs 

Dialog förs med medlemskommunerna 

gällande lån avseende investeringar. 
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Pensionsförpliktelser 

I följande tabell redovisas förbundets totala 

pensionsförpliktelser. Förbundet har ingen särskild 

förvaltning av dessa pensionsmedel, det innebär att 

de framtida pensionsutbetalningarna måste 

finansieras i den löpande verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser  2021 2020 

1. Total pensionsförpliktelse i 

balansräkningen    
a. Avsättning ink  särskild 

löneskatt 15 282 14 186 

b. Ansvarsförbindelse ink 

särskild löneskatt 0 0 

   
2. Pensionsförpliktelse som 

tryggats i pensionsförsäkring  17 854 15 546 

   
3. Pensionsförpliktelse som 

tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

   
4. Summa 

pensionsförpliktelse  34 066 29 732   

   
Förvaltade pensionsmedel - 

marknadsvärde    

5. Total 

pensionsförsäkringskapital  19 073 17 527 

a. Varav överskottsmedel 0 0 

   
6. Totalt kapital, 

pensionsstiftelse 0 0 

   
7. Finansiella placeringar 

(egna förvaltade 

pensionsmedel) 0 0 

   
8. Summa förvaltade 

pensionsmedel 19 073 17 527 

   
Finansiering     

9. Återlånade medel  14 993 12 205 

10. Konsolideringsgrad 56 % 59 % 
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4.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin har fortsatt att påverka vår verksamhet 

under året. Utbildningsverksamheten har stegvis 

startat upp olika utbildningar igen, för att under 

senare delen av året återigen behöva stoppa viss 

utbildning. Utbildningen allmän brandkunskap som 

genomförs med omsorgsverksamheten i respektive 

medlemskommun hann aldrig att återstarta. Det har 

inte heller varit möjligt att tillsammans med polis och 

medlemskommunernas fältgrupper genomföra 

utbildning för årskurs 7 under året. Tyvärr har dessa 

utbildningar nu legat nere i två år.  

Givetvis påverkar pandemin även vår egen personals 

möjligheter till att genomföra interna och externa 

utbildningar. Påverkan på resultat kan främst ses 

genom att utbildningsintäkterna för allmän 

brandkunskap understiger budget med 190 tkr och 

kostnaderna för externa utbildningar är fortsatt 

väldigt låga, 390 tkr lägre än budgeterat. 

Under året har stort fokus legat på att anpassa vår 

verksamhet och uppfylla de revideringar som har 

skett i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Från 2022-

01-01 ställs det krav på en övergripande ledning. För 

att uppfylla detta krav har förbundet anslutit sig till 

räddningscentralen i Jönköping i ett samarbete med 

30 kommuner. Detta ökar vår uthållighet och 

möjlighet till snabba resursförstärkningar vid större 

händelser.  

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

har också stärkts under året som ett led i den nya 

systemledningsorganisationen. En ny roll införs, 

Regional Insatsledare, RIL, som är en 

sammanslagning av de två beredskapsfunktionerna 

Räddningschef i Beredskap, RCB, i de båda 

organisationerna. Under året har därför nya 

gemensamma rutiner skapats. Även övningar med 

fokus på ledning har genomförts i länet både i fysisk 

form och i simulerad form.  

 

Den nya systemledningsorganisationen har påverkat 

förbundet rent ekonomiskt, även om den stora 

kostnadsökningen kommer först år 2022. Kostnader 

för övningar och ledningsmöten har sammanställts 

och uppgår till ca 280 tkr vilka har finansierats med 

hjälp av de generella statsbidrag (274 tkr) som MSB3 

har avsatt för systemledning.  

 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Nya föreskrifter har gjort att vårt handlingsprogram 

har arbetats om under året och antogs av förbundets 

direktion vid årets sista möte. 

Även inom tillsynsområdet finns det en ny föreskrift 

som förbundet måste anpassa sig till.  

Mellan våra medlemskommuner samt 

medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra 

Blekinge och Räddningstjänsten Östra Kronoberg har 

frågan lyfts om möjligheten till att bilda ett nytt och 

större förbund med åtta medlemskommuner. 

Samtliga medlemskommuner har ställt sig positiva till 

en förstudie. Vi ser med spänning fram mot att ta del 

av vad en förstudie kommer att redovisa.  

Utredningen om att eventuellt bilda ett nytt och 

större räddningstjänstförbund har pausat processen 

för en ny huvudbrandstation i Karlshamn. Då 

nuvarande brandstation har ett underhållsbehov 

samt att den inte motsvarar dagens behov och nivå 

på arbetsmiljö och ändamålsriktiga lokaler är risken 

stor att investeringar måste göras i närtid. De löpande 

underhållskostnaderna för brandstationen i 

Karlshamn samt dess tillhörande övningsfält har ökat 

under året och vi ser att underhållet blir allt mer 

kostsamt.  

4.5 Styrning och uppföljning av den 

kommunala verksamheten 

 

Styrdokument 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga 

uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas av 

medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I 

förbundsordningen anges att räddningstjänsten ska 

fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Förbundet ska också utöva den 

tillsyn som åligger kommunerna enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och 

även pröva tillstånd enligt samma lag.  

 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att 

kommunen ska ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Utifrån förbundsordningen och de nationella målen 

har räddningstjänsten fastställt en vision, en 

verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är 
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antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål 

som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter 

som ska bidra till en ökad trygghet för 

kommuninvånaren. Avstämning och uppföljning av 

verksamhetsplanen görs två gånger om året. En 

avstämning med status och prognos görs vid 

delårsbokslutet och en slutlig uppföljning görs i 

verksamhetsberättelsen i årsredovisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 

I förbundsordningen framgår följande vad gäller 

budget och budgetprocess: 

 

Direktionen skall årligen upprätta budget för 

nästkommande år och en plan för de två därpå 

följande åren. Senast den 31 maj skall samråd med 

respektive medlemskommun om budgetramarna ske. 

Senast den 30 juni skall medlemskommunerna ha 

beslutat om medlemsavgift. Senast den 31 oktober, 

om inte synnerliga skäl föreligger, skall direktionen 

fatta beslut om budgeten.   

 

Vid varje direktionssammanträde (sex ggr/år) hålls en 

ekonomisk uppdatering med utfall jämfört med 

budget som sedan protokollförs. Internt görs 

uppföljning av utfall jämfört med budget månadsvis 

och meddelas till budgetansvariga.  

 

Finansiella mål 

Förbundets finansiella mål framgår av de riktlinjer 

som förbundet har för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna beslutas av direktionen och skall 

revideras minst en gång vart fjärde år, vid varje ny 

mandatperiod. De finansiella mål som beslutas för att 

uppnå god ekonomisk hushållning skall följas upp 

minst två gånger per år i samband med delårsbokslut 

och årsbokslut.  

 

Intern kontroll 

Direktionen har det övergripande ansvaret för att se 

till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 

ett ansvar för att förbundet årligen upprättar en 

intern kontrollplan.  

Förbundschef har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skall därför se till att förbundet 

antar regler och anvisningar för denna. 

Ekonom ansvarar för att konkreta regler och 

anvisningar är utformade så att en god intern kontroll 

kan upprätthållas. Räddningschef ansvarar för 

förbundets operativa verksamhetsområden. 

Förebyggandechef ansvarar för förebyggande 

verksamhetsområden. HR-chef ansvarar för 

förbundets administrativa områden som personal- 

och ekonomifunktioner. Driftchef ansvarar för 

förbundets verksamhetsområden IT och drift. 

Ansvaret innefattar att leda arbetet för att 

åstadkomma och samtidigt upprätthålla en god 

intern kontroll. Som grund för styrningen skall 

riskanalyser genomföras för centrala funktioner i 

verksamheten. Framtagna regler och anvisningar 

skall antas av förbundschefen. Förbundschefen skall 

varje år anta en särskilt framtagen intern kontrollplan 

för utvärdering och uppföljning av den interna 

kontrollen. 

Övriga verksamhetsansvariga och anställda är 

skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om 

intern kontroll. Alla anställda skall verka för att 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern 

kontroll. Brister i den interna kontrollen skall 

omedelbart rapporteras till närmast överordnad chef. 

Uppföljning av den interna kontrollen görs av 

räddningschef, förebyggandechef, HR-chef och 

driftchef tillsammans med ekonom.  Resultatet av 

uppföljningen skall rapporteras till förbundschefen i 

den omfattning som fastställts i den antagna 

kontrollplanen. Direktionen får återrapportering av 

den interna kontrollen två gånger per år i samband 

med delårs- och årsbokslut. Detta sker på 

sammanträdena i februari och september.  
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Direktionen skall utvärdera förbundets system för 

intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till 

att dessa genomförs. 

4.6 God ekonomisk hushållning  

4.6.1 Mål kopplade till god ekonomisk 

hushållning 

Förbundet har sju mål kopplade till god ekonomisk 

hushållning. Två av dessa är finansiella mål och 

resterande fem är verksamhetsmål. 

4.6.1.1 Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Inriktningsmål Verksamhetsmål 

kopplat till god 

ekonomisk 

hushållning 

Målbeskrivning Status 2021-12-

31 

Kommentar 

Sätta medborgaren i 

fokus med hög 

tillgänglighet för de 

som bor, vistas och 

verkar i kommunerna. 

 

Långtidssjukskrivning

ar i förhållande till 

total sjukfrånvaro ska 

max uppgå till 20%. 

Statistik från 

löneprogram. 

 

Långtidssjukfrånvaron i 

förhållande till den 

totala sjukfrånvaron 

uppgår till 25,18 %. Vi 

har under året haft flera 

långtidssjukskrivningar. 

Genom vårt arbete med 

rehabilitering och 

arbetsanpassning, kan vi 

nu se att medarbetarna 

är på väg tillbaka till 

arbetet. 

Aktivt arbeta med att 

identifiera risker samt 

förebygga oönskade 

händelser för att på 

ett bra sätt planera 

för åtgärder vid 

sådana händelser. 

Vi ska årligen 

genomföra 200 

tillsyner enligt Lag om 

skydd mot olyckor 

(LSO) samt Lagen om 

brandfarliga och 

explosiva varor (LBE). 

Statistik ur 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinges 

verksamhetssyste

m. 

 

Restriktioner, på grund 

av pandemin, i början 

av året medförde sen 

start med årets tillsyner. 

Detta i kombination 

med resursbrist på 

grund av sjukskrivning 

medförde att målet inte 

uppfylldes. 
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Inriktningsmål Verksamhetsmål 

kopplat till god 

ekonomisk 

hushållning 

Målbeskrivning Status 2021-12-

31 

Kommentar 

Medverka till att 

stärka den enskildes 

förmåga att själv 

förebygga och 

minska effekterna av 

oönskade händelser. 

 

Antal deltagare på 

våra utbildningar ska 

motsvara 5% av 

kommuninvånarantal

et i 

medlemskommuner

na (cirka 63 000 

invånare). 

Sammanställning 

från den 

förebyggande 

enheten.  

Utbildningar har till 

största del skett 

digitalt. Vi har 

utbildat ett stort 

antal i Heta arbeten 

men intresset för 

allmän 

brandkunskap har 

varit väldigt lågt och 

det har därför varit 

omöjligt att nå vårt 

mål.  

På ett snabbt och 

effektivt sätt 

genomföra 

räddningstjänstuppdr

ag vid oönskade 

händelser. 

 

Omsättningen på 

RiB ska understiga 

5% (cirka 6 

personer).  

 

Statistik ur 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinges 

personalsystem. 

 

Tio medarbetare, 

9,71 %, har avslutat 

sin anställning. 

Anledningarna är 

antingen medicinska 

skäl eller svårigheten 

att kombinera 

arbetet hos 

huvudarbetsgivaren 

och fritiden med 

arbetet på 

räddningstjänsten.   

 

 

Aktivt analysera, 

återföra och sprida 

erfarenheter från 

inträffade oönskade 

händelser. 

 

Vi ska utföra minst 

tre stycken 

insatsutvärderingar. 

Statistik ur 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinges 

verksamhetssystem. 

 
Två 

insatsutvärderingar 

är utförda. 
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4.6.1.2 Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Direktionen reviderade i oktober år 2018 de finansiella målen som fastställdes år 2013.  Samtidigt antogs en 

reviderad version av ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning” (RVB § 863).  

Finansiellt mål kopplat till god 

ekonomisk hushållning 

Mätningsmetod Status 2021-12-

31 

Kommentar 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

skall bibehålla ett positivt eget 

kapital på kort sikt. På lång sikt ska 

det egna kapitalet uppgå till 3 mkr 

för att få ett hållbart finansiellt 

arbete samt för att ha en buffert vid 

exceptionellt ekonomiskt 

ansträngande år. 

 

Balansräkning 

 

Eget kapital uppgår till 7,3 

Mkr per den 31 december 

2021, målet är uppfyllt. 

Kommunalförbundet skall årligen 

göra fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balansräkningen, 

enligt beräkningar från 

pensionsförvaltare. I dessa 

beräkningar skall 

försiktighetsprincipen vara gällande. 

Avstämning mot 

underlag från 

KPA. 

 

Förbundet har, per den 31 

december 2021, gjort full 

avsättning enligt underlag 

från KPA, 

försiktighetsprincipen är 

beaktad. Målet är uppnått.  

 

4.6.1.3 Måluppfyllelse 

De finansiella målen är uppfyllda per 2021-12-31. Av 

verksamhetsmålen som är kopplade till god 

ekonomisk hushållning är dessvärre inget av de fem 

målen uppfyllda per 2021-12- 31. Anledningen till att 

två av målen ej blivit uppfyllda är att pandemin har 

påverkat den förebyggande enhetens förutsättningar 

att bedriva tillsyns- och utbildningsverksamhet 

samtidigt som enheten drabbats av en 

långtidssjukskrivning. Den förebyggande enheten 

har även haft en hög arbetsbelastning då MSB 

förändrat lagstiftning samt föreskrifter under det 

gångna året. Förbundet har haft en större 

personalomsättning av RIB-personal än förväntat. 

Personalomsättningen har berott på medicinska skäl 

eller svårigheten att kombinera arbetet hos 

huvudarbetsgivaren och fritiden med arbetet på 

räddningstjänsten. Dessa är faktorer som är svåra att 

råda över för förbundet som arbetsgivare.  

Förbundet anser trots den bristande måluppfyllelsen 

att verksamheten har bedrivits med god ekonomisk 

hushållning då måluppfyllelsen är begränsad av ej 

påverkbara omständigheter. Personalomsättningen 

av RIB-personal kombinerat med svårigheterna att 

rekrytera har lett till ett direktionsbeslut under år 

2021 där förbundschef Kenneth Jensen har fått i 

uppdrag att undersöka konsekvenserna av att utöka 

antalet heltidsanställda brandmän i förbundet.  

Förbundet har haft fler långtidssjukskrivna under året 

än förväntat. Genom arbete med rehabilitering och 

arbetsanpassning är flera av medarbetarna på väg 

tillbaka till arbetet. Via en medarbetarenkät har det 

kartlagts var problembilden finns som eventuellt kan 

orsaka långtidssjukskrivningar och verksamheten 

kommer att arbeta vidare med detta under år 2022.  

4.7 Ekonomisk ställning 

För år 2021 redovisar förbundet ett resultat på + 59 

tkr. Avvikelsen från det budgeterade resultatet (+3 

tkr) avser inte någon större enskild post utan 

förbundet har följt budget väl och budgetansvariga 

har haft möjlighet att fördelat om inköp inom sin 

budget för att kunna utnyttja förbundets resurser 

optimalt. 

Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter uppgår till 5 240 tkr, vilket är 

ca 140 kr lägre jämfört med budget men 494 tkr 

högre än föregående år. De lägre intäkterna beror på 

att förbundet inte har kunnat genomföra så många 
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tillsyner som planerat. Anledningarna är att den 

förebyggande enheten varit begränsad av pandemin, 

drabbats av en långtidssjukskrivning samt fått fördela 

om resurser kopplat till nytt lagförslag samt nya 

föreskrifter från MSB. Tillsynsintäkterna ligger 420 tkr 

lägre än budget. År 2020 var intäkterna kraftigt 

påverkade av pandemin men då var det 

utbildningsverksamheten som drabbades hårdast. 

Under 2021 har förbundet kunnat erbjuda digitala 

utbildningar i främst Heta arbeten vilket gör att 

utfallet år 2021 är högre än föregående år. Förbundet 

har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader med 

155 tkr. 

 

Medlemsbidragen understiger budget med 210 tkr. 

Medlemskommunerna har inför år 2021 beslutat att 

förbundet skulle tillskjutas extra medel (200 tkr) för 

att täcka viss del av kostnaderna för högre 

systemledning. Då systemet först införs under år 

2022 har förbundet meddelat medlemskommunerna 

att behovet av dessa medel först uppkommer nästa 

år. 

 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till -61,3 Mkr, 

jämfört med budgeterat -61,5 Mkr.  Kostnaderna 

understiger budget med ca. 160 tkr. Förbundet har 

följt budget väl och budgetansvariga har kunnat 

omfördela resurser mellan budgetkonton.  Inköp av 

förbrukningsmateriel följer därför budget i stort 

förutom en oförutsedd reparationskostnad av 

slangtvätten uppgående till 84 tkr.  

Förbundet hade budgeterat för att införa högre 

systemledning under år 2021 men detta kommer 

först att ske under år 2022 vilket ger viss påverkan på 

resultatkontona. En av de kostnader som uteblir för 

ledningssystemet var budgeterad till 680 tkr under 

konsultkostnader. Istället har nuvarande organisation 

löpt vidare och det har inneburit högre kostnader för 

beredskap och övertid jämfört med budgeterat.  

De höga elkostnader som uppstod i slutet av år 2021 

gav en ökad kostnad med 120 tkr jämfört med 

budget. Även underhållskostnaderna för 

övningsfältet översteg budget med 150 tkr. 

Arbetskostnaderna ökade med 470 tkr jämfört med 

budget. En del av avvikelsen är kopplad till det ökat 

antal larmtimmar som inneburit att larmersättningen 

till RiB överstigit budget med 130 tkr. För att klara 

sommarens beredskapssituation användes 

brandvärnet i beredskap vilket gav extra kostnader på 

100 tkr. Även vakansersättningen för RiB översteg 

budget med 60 tkr. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 6,1 Mkr 

sedan föregående år vilket beror på 2020 års låga 

arbetskostnader. Förbundet hade då en positiv 

pensionsskuld, låga pensionsutbetalningar 

uppgående till totalt 4 mkr samt lägre lönekostnader 

på 1 Mkr kopplat till pandemin. 

Avskrivningskostnader understiger budget med ca. 

240 tkr, vilket beror på att flera investeringar har 

aktiverats senare än planerat.   

Soliditet  

Förbundets soliditet har de senaste åren halverats (se 

tabell under avsnitt 4.1, Översikt över verksamhetens 

utveckling) på grund av de negativa resultat som 

förbundet redovisat. År 2020 återställdes soliditeten 

till tidigare nivåer och år 2021 kvarstår den på 22%. 

Anledningen är förbundets egna kapital som uppgår 

till 7,3 Mkr.   

4.8 Balanskravsresultat 

Av kommunallagen framgår att förbundet ska ha en 

god ekonomisk hushållning, vilket innebär att 

intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta ska 

redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där 

årets resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett 

balanskravsresultat. Årets resultat enligt balanskravet 

uppgår till 4 tkr (se not 6). Det innebär att förbundet 

uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans. 

I avstämningen mot balanskravet har resultatet 

påverkats av en realisationsvinst som uppkom då ett 

fullt avskrivet fordon sålts samt fullt avskrivna delar 

till hydraulverktyg lämnats som inbyte liksom en 

båtmotor. 

 

Förändrade redovisningsprinciper som har 

påverkat balanskravsutredningen 

Inga förändrade redovisningsprinciper har påverkat 

balanskravsutredningen för år 2021.  
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4.9 Väsentliga personalförhållanden  

Antal anställda 

Tabellen nedan visar antalet anställda per kön 

fördelat på personalkategorierna. Föregående år 

anges inom parantes. 

 

 

   

 Kvinnor Män Totalt Medelålder 

Förtroendevalda och 

revisorer 4 (5) 17 (16) 21 (21) 63 (61) 

Övrig personal* 4 (5) 11 (10) 15 (15) 45 (46) 

Brandmän heltid 2 (2) 26 (26) 28 (28) 42 (41) 

Räddningstjänstpersonal i 

beredskap  8 (7) 95 (98) 103 (105) 43 (43) 

Räddningsvärn  2 (1) 7 (7) 9 (8)      46 (44) 

Personal i 

skogsbrandvärnet 2 (2) 4 (4) 6 (6) 36 (35) 

  22 (22) 160 (161) 182 (183)   

     
*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrativpersonal, 

driftpersonal, brandingenjör, brandinspektör och utbildningssamordnare. 

  

Åldersfördelningen har inte delats upp på 

kvinnor då antal anställda i de olika 

åldersspannen inte uppgår till tio stycken. 

Uppgiften kan då hänföras till enskild 

individ. 

 

Bilder på förbudets skogsbrandvärn. 

12%

88%

Könsfördelning

Kvinnor Män

9 %

52 %

39 %

Åldersfördelning män

29 år eller

yngre

30-49 år

50 år eller

äldre

10 %

53 %

37 %

Åldersfördelning totalt

29 år eller

yngre

30-49 år

50 år eller

äldre
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Rekryteringar 

Som tabellen visar har vi fortsatt svårigheter att 

behålla personal i personalkategorin 

”räddningstjänstpersonal i beredskap”. I våras 

rekryterade vi 10 nya medarbetare. 10 medarbetare 

har under året avslutat sin anställning som främst 

beror på svårigheten att kombinera arbetet hos 

huvudarbetsgivaren och fritiden med arbetet på 

räddningstjänsten.  

Som organisation måste vi titta på andra 

rekryteringssätt. Verksamheten är sårbar på grund av 

främst kraven som ställs på personalkategorin samt 

pågående pandemi.  

Totalt ska räddningsvärnet i Kyrkhult till antalet bestå 

av 10 personal som är uttagna till tjänsteplikt. Vår 

förhoppning är att under våren 2022 ska kunna 

rekrytera en personal som tas ut till tjänsteplikt.  

Personalkompetens 

För att upprätthålla räddningstjänstens uppdrag är 

det viktigt med kompetensutveckling och att det 

finns spetskompetens inom organisationen. Därav 

upprättas varje år en övningsverksamhet som ska 

återspegla medlemskommunernas riskbild. Utifrån 

denna övar respektive personalkategori på hur man 

ska agera ute på olycksplatsen. I tabellen finns 

specificerat antal övningstimmar per år och per 

personalkategori.  

 

Skillnaden i övningstid för räddningstjänstpersonal i 

beredskap beror på olika antal tunga fordon vid 

respektive brandstation.  

 

Sjukfrånvaro 

I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron i 

förhållande till den ordinarie arbetstiden samt hur 

stor del av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

(långtidssjukfrånvaro). Föregående år anges inom 

parantes. Som tabellen visar har den totala 

sjukfrånvaron per ordinarie arbetstid minskat 

minimalt. Anledningen till detta är en lägre 

smittspridning under sommarmånaderna och tidig 

höst, som till senhöst/vinter vänder och fler insjuknar 

i covid-19. Långtidssjukfrånvaron har på det totala 

och uppdelat per kön ökat kraftigt. Under året har vi 

tyvärr haft en högre andel långtidssjukskrivna på 

grund av olika orsaker men som är på väg tillbaka. 

Den höga långtidssjukfrånvaron ligger i paritet med 

de höga rehabiliteringskostnaderna. 

 

 

 

 

 

 

 Total Långtidssjuk- 

 sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 Ord.arb.tid Tot.sjukfrånvaro 

29 år eller yngre 2,87 % (4,59 %) 0,00 % (0,00 %) 

30-49år 3,92 % (2,46 %) 24,27 % (3,03 %) 

50 år eller äldre 3,18 % (5,14 %) 30,66 % (16,81 %) 

Totalt 3,59 % (3,62 %) 25,18 % (9,93 %) 

   

Kvinnor 10,72% (4,17 %) 38,66 % (10,18 %) 

Män 2,98 % (3,56 %) 20,99 % (9,90 %) 

Personalkategori Övningstimmar/år Typ av övning 

   

Räddningschef i 

beredskap 

 

60 h Allmän 

räddningstjänst 

och 

ledningsövningar 

Insatsledare 

 

30 h Ledningsövningar 

Styrkeledare, 

heltid 

 

10 h Ledningsövningar 

Räddningstjänst-

personal, heltid 

 

150 h Allmän 

räddningstjänst 

Styrkeledare, RiB 10 h Ledningsövningar 

RiB, Karlshamn 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Svängsta 51h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Sölvesborg 58h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Mjällby 54 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Olofström 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Kyrkhult 15 h Allmän 

räddningstjänst 
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4.10 Förväntad utveckling  

Pandemins påverkan på förbundet fortsätter. Ser 

fortsatt en påverkan på intern och extern utbildning 

samt tillsynsverksamheten. 

Under 2021 fortsatte trenden med att antalet larm 

ökar. Detta är något som måste beaktas i all planering 

inom verksamheten, och här behöver även 

medlemskommunernas mål och visioner vägas in då 

riskbilden är kopplad till utvecklingen.  

Då det är svårt att rekrytera räddningstjänstpersonal 

i beredskap (RiB-personal) kommer det framöver att 

bli svårt att hålla nuvarande beredskapsnivå på vissa 

stationer. Vi ser redan problemen sommartid. Denna 

utveckling taktar inte med larmutvecklingen eller 

med medlemskommunernas mål och visioner. Här får 

man inte vara främmande för att det kan behövas 

utökas med fler heltidsbrandmän. 

Utredningen om att eventuellt bilda ett nytt och 

större räddningstjänstförbund har pausat processen 

för en ny huvudbrandstation i Karlshamn. Då 

nuvarande brandstation har ett underhållsbehov 

samt att den inte motsvarar dagens behov och nivå 

på arbetsmiljö och ändamålsriktiga lokaler är risken 

stor att investeringar måste göras i närtid.  

Ytterligare arbete kommer att göras under 2022 för 

att anpassa oss till revideringen av lagen om skydd 

mot olyckor. Vi kommer löpande under 2022 att följa 

införandet av högre systemledning. Förutom att 

utvärdera hur det fungerar i praktiken måste även 

den ekonomiska delen utvärderas. 2022 är det första 

året med en ny ledningsstruktur. 

 

Samverkan i olika former med andra 

räddningstjänster är förutsättningen för att skapa en 

stark och uthållig räddningstjänst vid större 

händelser. Det är en utveckling som har kommit för 

att stanna. Tillsammans är vi starka.  

 

5. Driftredovisning 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge består endast av en verksamhet. 

Driftredovisningen blir därmed densamma som 

resultaträkningen för verksamheten.  

Avvikelse mellan utfallet och budget samt utfall och 

föregående år går att läsa om i 

förvaltningsberättelsen under avsnitt 4.7, Resultat 

och ekonomisk ställning.   
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6. Investeringsredovisning 
 

I december år 2020 beslutade direktionen om 2021 

års investeringsbudget med plan över investeringar 

2022-2024 (RVB § 1061). I februari år 2021 beslutade 

direktionen om att flytta över investeringen av 

rökdykarradio till 2021 års investeringsbudget till en 

summa av 615 tkr då investeringen ej blev slutförd år 

2020. Under år 2021 har behov av ytterligare en 

investering tillkommit. Formgjutna öronsnäckor har 

köpts in för ca 220 tkr, investeringen rymdes i den 

ursprungliga investeringsbudgeten. Det innebär att 

den totala investeringsbudgeten för år 2021 uppgår 

till 5 575 tkr. 

Utfallet år 2021 är 5 349 tkr jämfört med budgeterad 

ram på 5 575 tkr. Avvikelsen på 226 tkr avser den 

tillkommande investeringen av öronsnäckor. 

 

 

 

Förbundet har under året investerat i en tankbil med 

fast tank som har placerats på brandstationen i 

Olofström. Investeringen av rökdykarradio, som 

flyttades från år 2020 har blivit slutförd och aktiverad.  

Räddningsbåten med placering i Karlshamns hamn 

har fått en ny båtmotor samt uppgraderad teknik för 

att kunna användas optimalt. Posten 

räddningsmateriel består av hydraulverktyg, 

dörrforceringsverktyg, personsökare, värmekameror 

och hoppkudde. 

 

 

 

 

Ovanstående budget beslutades av direktionen i december 2020 (RVB § 1061), planen för år 2022-2024 är 

uppdaterad enligt direktionens beslut i oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

 Utfall Budget  Plan 

Belopp i tkr  2021 2021  2022 2023 2024 

Räddningsmateriel  940 960   395 80 360 

Tankbil 3 457 3 400     

Räddningsbåt teknik 143 200     

Båtmotor 217 400  45   

Rökdykarradio 592 615     

Släckbil    4 500 4 500  

Första Insats Person-bil      600 

Tankbil      3 600 

Summa 5 349 5 575   4 940 4 580 4 560 
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7. Resultaträkning  

  Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 Not 2021 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter      1           5 385          5 240          4 745              5 788          5 633     

Verksamhetens kostnader  2, 3  -  61 489     -  61 328     -  55 203     -     55 897     -  55 277     

Avskrivningar      4     -    2 570     -    2 328     -    2 190     -       2 758     -    3 628     

Verksamhetens nettokostnader    -  58 674     - 58 416     - 52 648     -     52 867     - 53 272     

       

Medlemsavgifter       58 960        58 750        57 329            53 692        51 331     

Verksamhetens resultat          286            334         4 681                825     -   1 941     

       

Finansiella intäkter              3               -                  1                    1               -       

Finansiella kostnader      5     -       286     -      275     -      456     -          556     -      545     

Resultat efter finansiella poster             3              59         4 226                270     -   2 486     

       

       

Periodens resultat  6, 9              3              59         4 226                270     -   2 486     

8. Kassaflödesanalys 

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 Not 2021 2020 2019 2018 

Löpande verksamhet           

Årets resultat          9                   59              4 226                270     -       2 486     

Justering för av- och nedskrivningar          4              2 328              2 190              2 758              3 628     

Justering för realisationsresultat          6     -            55     -            75     -            22     -            65     

Förändring av pensionsavsättning        10              1 096     -       3 106     -          691                212     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar          8                 461     -       1 269                520     -            52     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder        12     -        1 302              1 661     -            63              1 156     

Medel från den löpande verksamheten           2 587             3 627             2 772             2 393     

       

Investeringsverksamhet      

Förvärv av mat. anläggningstillgångar          7     -        4 990     -       1 813     -       1 607     -       1 957     

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar                55                  75                  25                123     

Medel från investeringsverksamheten   -       4 935     -      1 738     -      1 582     -      1 834     

       

Finansieringsverksamhet      

Övriga långfristiga skulder        11     -           109     -          103     -            99     -            94     

Medel från finansieringsverksamheten   -          109     -         103     -           99     -           94     

      

       

Årets kassaflöde  -       2 457             1 786             1 091                465     

Likvida medel vid årets början         15 338            13 552            12 461            11 996     

Likvida medel vid årets slut        12 881           15 338           13 552           12 461     
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9. Balansräkning  

  
 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

  Not 2021 2020 2019 2018 

           

TILLGÅNGAR          

           

Materiella anläggningstillgångar          

Maskiner och inventarier 4         16 860          13 839            14 615         15 766     

Pågående investeringar 7               41               400                   -                   3     

Summa materiella anläggningstillgångar         16 901         14 239           14 615        15 769     

           

Omsättningstillgångar          

Kortfristiga fordringar 8           2 794            3 255              1 986           2 506     

Likvida medel          12 881          15 338            13 552         12 461     

Summa omsättningstillgångar         15 675         18 593           15 538        14 967     

           

Summa tillgångar         32 576         32 832           30 153        30 736     

           

           

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

           

Eget kapital 9         

Eget kapital vid årets ingång            7 193            2 967              2 697           5 183     

Årets resultat                59            4 226                 270     -     2 486     

Summa eget kapital           7 252           7 193             2 967          2 697     

           

Avsättningar          

Avsättning för pensionsskuld 10         15 282          14 186            17 292         17 983     

Summa avsättningar         15 282         14 186           17 292        17 983     

           

Skulder          

Långfristiga skulder 11           1 322            1 436              1 545           1 648     

Kortfristiga skulder 12           8 720          10 017              8 349           8 408     

Summa skulder         10 042         11 453             9 894        10 056     

           

Summa eget kapital och skulder         32 576         32 832           30 153        30 736     
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Karlshamn den 23 februari 2022 
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10. Värderings- och redovisningsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 

(2018:597) om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning vilket bland annat innebär att:  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de 

belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 

skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. Periodiseringar av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Till följd av ny lag (2018:597) om kommunal 

redovisning och nya rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR) har 

årsredovisningen upprättats enligt nya värderings- 

och redovisningsprinciper jämfört med tidigare år. 

Dock har det inte inneburit några väsentliga effekter 

i redovisningen utan samma beräknings- och 

bedömningsmetoder har använts som i den senaste 

årsredovisningen. Således är jämförelsetalen 

jämförbara med årets bokslut.  

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då 

anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden 

för en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år 

och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. 

Anläggningstillgångar som understiger detta räknas 

som inventarier av mindre värde och kostnadsförs. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 5-10 år 

Fordon 5-20 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande 

tillgångarnas nyttjandeperiod, uppdelning i 

komponenter har gjorts där det är tillämpbar.t 

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är 

hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 

den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser 

särskild ålderspension för brandmän i 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års 

ålder samt avsättning för pensionskostnader 

avseende förtroendevalda. Övriga pensioner betalas 

in till KPA Pension årligen via en försäkringslösning. 

Årets avsättning har ökat i enlighet med beräkning 

från KPA Pension. Liksom föregående år tillämpar 

förbundet försiktighetsprincipen vid värdering av 

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 

särskilda pensioner till förtroendevalda eller 

anställda. 

Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej 

redovisas separat.   

Systemdokumentation och behandlingshistorik  

Dokumentation finns upprättad.  
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11. Noter till resultat och balansräkning 

Belopp i tkr. 

Not 1 

Verksamhetens intäkter         

  2021  2020 2019 2018 

Försäljning, taxor och avgifter 3 058 3 166 2 897 2 700 

Hyror och arrenden 86 82 209 205 

Bidrag och ersättningar 726 666 712 973 

Utbildning samt försäljning av tjänster 1 370 831 1 970 1 755 

  5 240 4 745 5 788 5 633 

 

Not 2 

Verksamhetens kostnader         

  2021  2020 2019 2018 

Inköp av förbrukningsmateriel 3 795 5 102 3 487 2 174 

Konsulttjänster inklusive revision 575 351 357 490 

Lokalkostnader inklusive hyra 4 399 4 280 4 039 4 098 

Hyra av anläggningstillgång 272 270 290 261 

Kostnader för arbete 49 051 42 203 44 472 44 977 

Diverse övriga kostnader 3 236 2 997 3 252 3 277 

  61 328 55 203 55 897 55 277 

 

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 1 051 tkr (1 043 tkr) och kostnader för 

Rakelabonnemang med ca 442 tkr (449 tkr). 

Not 3 

Revisionskostnader 2021 2020 2019 2018 

Räkenskapsrevision 61 71 98 78 

  61 71 98 78 
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Not 4 

Not 4  Maskiner och inventarier     Ej ägda      Inventarier   Bilar    

       fastigheter     verktyg   Fordon   Totalt  

   Anskaffningsvärde              

   Ing anskaffningsvärde            5 937              12 261            43 650             61 848     

   Omklassificeringar                 1 532             3 817               5 349     

   Försäljning/utrangering        -       2 992                  -       -         2 992     

   Utgående anskaffningsvärde            5 937              10 801            47 467             64 205     

                

   Ackumulerade avskrivningar              

   Ing. ack avskrivningar    -       4 424       -       8 911     -     34 674     -       48 009     

   Försäljning/utrangering                 2 992                  -                 2 992     

   Årets avskrivningar    -          143       -          640     -       1 545     -         2 328     

   Utgående ack avskrivningar    -       4 567       -       6 559     -     36 219     -       47 345     

                

   Bokfört värde            1 370                4 242            11 248             16 860     

                

   Avskrivningstid:    5-10 år  3-10 år 5-20 år  
 

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består av tankbil, teknik 

räddningsbåt, motor räddningsbåt, hydraulverktyg, dörrforceringsverktyg, värmekameror, personsökare, 

rökdykarradio och öronsnäckor. 

Not 5 

Finansiella kostnader          

  2021  2020 2019 2018 

Räntekostnader 77 83 87 92 

Ränta på pensionsskuld 191 366 460 445 

Bankkostnader 6 7 8 7 

Övriga finansiella kostnader 1 0 1 1 

  275 456 556 545 

 

Not 6 

Balanskravsresultat         

  2021 2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkning 59 4 226 270 -2 486 

Realisationsvinster -55 -75 -62 -65 

Realisationsförluster 0 0 40 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 4 151 248 -2 551 
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Not 7 

Pågående investeringar        

           2021             2020             2019              2018     

 Ingående värde             400                  -                      3                  59     

 Inköp           4 990                400                  -                      3     

 Omklassificeringar  -       5 349                  -       -             3     -            59     

 Utgående värde               41                400                  -                      3     

 

Pågående investeringar avser nedlagd arbetstid för kommande investeringar av släckbilar år 2022 och 2023. 

Not 8 

Kortfristiga fordringar         

          2021     2020 2019 2018 

Kundfordringar             895     843  860  1 055  

Interimsfordringar          1 174     1 083  927  916  

Övriga fordringar             725     1 329  199  535  

           2 794     3 255  1 986  2 506  

 

Not 9 

Eget kapital         

  2021 2020 2019 2018 

Ingående eget kapital 7 193 2 967 2 697 5 183 

Årets resultat 59 4 226 270 -2 486 

Utgående eget kapital 7 252 7 193 2 967 2 697 

 

Not 10 

Pensionsskuld         

  2021  2020 2019 2018 

Ingående avsättning 14 186 17 292 17 983 17 771 

Pensionsutbetalningar -592 -1 238 -789 -679 

Nyintjänad pension 1 321 0 1 216 406 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 191 454 460 445 

Förändring av löneskatt 214 -606 -135 41 

Övrigt -38 -1 716 -1 443 -1 

Utgående avsättning 15 282  14 186 17 292 17 983 

 

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt. 

Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent. 
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Not 11 

Långfristiga skulder          

  2021 2020 2019 2018 

Karlshamns Fastigheter AB 1 322 1 436 1 545 1 648 

- varav kortfristig del       

(nästa års amortering) 114 109 103 99 

  1 436 1 545 1 648 1 747 

 

Not 12 

Kortfristiga skulder         

  2021  2020 2019 2018 

Leverantörsskulder 2 367 2 588  1 849  2 171  

Källskatt och sociala avgifter 1 605 1 792  1 598  1 506  

Särskild löneskatt 260 378  535  498  

Interimsskulder 1 331 2 241  1 318  1 215  

Kortfristigdel av lång skuld  114 109  103  99  

Semesterlöneskuld inkl upplupna soc avg 3 043 2 909  2 946  2 919  

  8 720 10 017  8 349  8 408  
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12. Revisionsberättelse 

Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Till fullmäktige i medlemskommunerna 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge av dess direktion. 

Direktionen ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 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 revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och ej förenliga med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Vi bedömer att kommunallagens krav på en ekonomi i balans är uppfyllt för år 2021. 

Vi ser med viss oro att förbundet inte uppnår något av verksamhetsmålen avseende god ekonomisk hushållning. 

En viss påverkan av pandemin är noterad, dock ser vi att andra mål inte är uppfyllda på grund av 

personalsituationen. Tillgång till utbildad personal är väsentlig för förbundet. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för 

personalen kommer vara väsentlig för förbundets utveckling framöver. Vi har noterat att det fortfarande saknas en 

överenskommen tidsplan med Karlshamns kommun för uppförande av ny brandstation. Vi rekommenderade 

direktionen att ha en regelbunden dialog och i vissa delar formell dialog med Blekinge Väst och Karlshamns 

kommun avseende planerna för den nya brandstationen i Karlshamn. Vi har vidare noterat att utredningsarbetet 

för att bilda ett nytt räddningstjänstförbund inte kommit igång, vilket fortsatt försenat processen avseende 

byggnationen av en ny brandstation. Vi vill därför starkt rekommendera direktionen att genomföra en risk och 

konsekvensanalys, för att synliggöra riskerna, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Vi kommer noggrant 

följa frågan under 2022. 

Vi ser fortsatt att förbundets ekonomiska marginaler i såväl årets budget, flerårsplaner samt i årets resultat är små, 

samtidigt som förbundets investeringsplaner både i år och flerårsplanen är höga. Det är av fortsatt vikt att 

direktionen verkar för att förbundets ekonomiska marginaler blir större för att bland annat kunna möta de ökade 

kostnaderna från de kommande investeringarna. 
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Vi vill därför ännu en gång uppmärksamma direktionen på att vi ser en ökad risk för att framtida investeringar kan 

komma att kräva högre bidrag från kommunerna, för att direktionen ska klara kravet på en ekonomi i balans i 

framtiden. Revisorerna kommer noggrant att följa den ekonomiska utvecklingen i förbundet framöver. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning för 2021. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 

i densamma. 

Mats Svensson Lars Beckman 

 

 

 

Bilaga till revisionsberättelse 

Revisionens verksamhetsberättelse 2021 

Förbundet har tre (dock har enbart två tjänstgjort under 2021) förtroendevalda revisorer, som har haft 3 ordinarie 

möten under året. De används för planering, erfarenhetsåterföring, möten med politiker och tjänstemän i 

förbundet kring olika ställningstagande rörande granskningar som pågår eller slutförts. Revisionens uppdrag är 

att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskning sker också av hur måluppfyllelse av såväl verksamhetsmål som finansiella mål har skett. Revisorerna 

har ingen egen personal utan biträds av sakkunniga från PwC. Granskningsområden väljs ut efter en så kallad 

riskbedömning som uppdateras årligen. Revisorerna gör grundläggande granskning, följer direktionens protokoll, 

ekonomi och verksamhetsberättelser i kombination med ovan nämnda träffar, och genomför fördjupande 

granskningar med mera. 

Revisionsrapporter har fortlöpande överlämnats till direktionen samt till kommunfullmäktige för kännedom. Under 

2021 har fördjupade revisionsprojekt genomförts. Dels genom de obligatoriska granskningarna av delårsrapport 

och årsredovisning samt styrning, kontroll och samråd. Inför 2022 har revisionen uppdaterat sin risk och 

väsentlighetsanalys och planerar förutom att granska delårsrapport, årsredovisning och följa förbundets 

verksamhet, särskilt följa direktionens arbete kring verksamhetens måluppfyllelse, ekonomiska marginaler samt 

lokalförsörjning. 
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Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge

Till fullmäktige i medlemskommunerna

Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge av dess direktion.

Direktionen ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också  för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
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 revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och ej förenliga med de verksamhetsmål som direktionen
uppställt.

Vi bedömer att kommunallagens krav på en ekonomi i balans är uppfyllt för år 2021.

Vi ser med viss oro att förbundet inte uppnår något av verksamhetsmålen avseende god
ekonomisk hushållning. En viss påverkan av pandemin är noterad, dock ser vi att andra mål inte
är uppfyllda på grund av personalsituationen. Tillgång till utbildad personal är väsentlig för
förbundet. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för personalen kommer vara väsentlig för förbundets
utveckling framöver. Vi har noterat att det fortfarande saknas en överenskommen tidsplan med
Karlshamns kommun för uppförande av ny brandstation. Vi rekommenderade direktionen att ha
en regelbunden dialog och i vissa delar formell dialog med Blekinge Väst och Karlshamns
kommun avseende planerna för den nya brandstationen i Karlshamn. Vi har vidare noterat att
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utredningsarbetet för att bilda ett nytt räddningstjänstförbund inte kommit igång, vilket fortsatt
försenat processen avseende byggnationen av en ny brandstation. Vi vill därför starkt
rekommendera direktionen att genomföra en risk och konsekvensanalys, för att synliggöra
riskerna, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Vi kommer noggrant följa frågan under
2022.

Vi ser fortsatt att förbundets ekonomiska marginaler i såväl årets budget, flerårsplaner samt i
årets resultat är små, samtidigt som förbundets investeringsplaner både i år och flerårsplanen är
höga. Det är av fortsatt vikt att direktionen verkar för att förbundets ekonomiska marginaler blir
större för att bland annat kunna möta de ökade kostnaderna från de kommande investeringarna.

Vi vill därför ännu en gång uppmärksamma direktionen på att vi ser en ökad risk för att framtida
investeringar kan komma att kräva högre bidrag från kommunerna, för att direktionen ska klara
kravet på en ekonomi i balans i framtiden. Revisorerna kommer noggrant att följa den
ekonomiska utvecklingen i förbundet framöver.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning för 2021.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

Mats Svensson Lars Beckman
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Bilaga till revisionsberättelse

Revisionens verksamhetsberättelse 2021

Förbundet har tre (dock har enbart två tjänstgjort under 2021) förtroendevalda revisorer, som har
haft 3 ordinarie möten under året. De används för planering, erfarenhetsåterföring, möten med
politiker och tjänstemän i förbundet kring olika ställningstagande rörande granskningar som
pågår eller slutförts. Revisionens uppdrag är att pröva om den verksamhet som bedrivs av
styrelse och nämnder är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskning sker också av hur måluppfyllelse av såväl verksamhetsmål som finansiella mål har
skett. Revisorerna har ingen egen personal utan biträds av sakkunniga från PwC.
Granskningsområden väljs ut efter en så kallad riskbedömning som uppdateras årligen.
Revisorerna gör grundläggande granskning, följer direktionens protokoll, ekonomi och
verksamhetsberättelser i kombination med ovan nämnda träffar, och genomför fördjupande
granskningar med mera.

Revisionsrapporter har fortlöpande överlämnats till direktionen samt till kommunfullmäktige för
kännedom. Under 2021 har fördjupade revisionsprojekt genomförts. Dels genom de obligatoriska
granskningarna av delårsrapport och årsredovisning samt styrning, kontroll och samråd. Inför
2022 har revisionen uppdaterat sin risk och väsentlighetsanalys och planerar förutom att granska
delårsrapport, årsredovisning och följa förbundets verksamhet, särskilt följa direktionens arbete
kring verksamhetens måluppfyllelse, ekonomiska marginaler samt lokalförsörjning.
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Deltagare

  RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 222000-0935 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATS SVENSSON

Mats Svensson

2022-02-25 15:54:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Carl Anders Beckman

Lars Beckman

2022-03-01 10:21:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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edo

Granskning av

årsredovisning 2021

Räddningstjänsten Västra Blekinge
2022-02-24

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl och Meina Lay

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse Ja

Resultaträkning Ja

Balansräkning Ja

Kassaflödesanalys Ja

Noter Ja

Driftredovisning Ja

Investeringsredovisning Ja

1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen
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 förbundets ekonomiska ställning.
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av
årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

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 och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommunalförbund i Sverige. Det
innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av
granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23. Rapportens
innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

3
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Granskningsresultat

Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats.1

Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats.2

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.3

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

3 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2 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 verksamheter.

1 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 verksamheter.
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Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen  inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 4-13 som avser
verksamhetsberättelse samt mål och vision 2019-2022.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 4-13 i alla väsentliga avseenden med övriga
delar i årsredovisningen.

Den dag som framgår av min digitala signering

Mattias Johansson
___________________________
Mattias Johansson, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Räddningstjänsten Västra Blekinge enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från den 9 februari 2022. 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 och certifierad kommunal revisor

2022-03-01 13:15:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt gällande försäljning av Östra Piren. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga partier har genom Per-Ola Mattsson (S) inkommit med nämndinitiativ gällande 
försäljning av Östra Piren.  
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ett prospekt tas fram av erfarna specialister inom området kommersiella fastigheter. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom tillexempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende Östra Piren 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-04-12 Dnr: 2022/1201 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 125 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Nämndinitiativ från samtliga partier gällande försäljning av Östra Piren 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hjälp av erfarna specialister inom området 
kommersiella fastigheter, ta fram ett prospekt. Därefter får presumtiva intressenter visa 
sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom till exempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga partier har genom Per-Ola Mattsson (S) inkommit med nämndinitiativ gällande 
försäljning av Östra Piren.  
 
I nämndinitiativet föreslås att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
att ett prospekt tas fram av erfarna specialister inom området kommersiella fastigheter. 
Därefter får presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 
 
att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra 
Piren, genom tillexempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och 
fastighetsbestånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende Östra Piren 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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  2022-04-12

Initiativärende gällande Östra Piren 
Efter att Karlshamns kommun drivit på om ökad högskoleverksamhet lämnades det in en 

projektansökan till EU-programmet Mål 2 Södra år 2000. Projektets prioritet från EU-nivå åsyftade 

att utveckla och stärka företagsklimatet samt stärka förbindelserna mellan utbildningssektorn och 

näringslivet, vilket gick i linje för det tillväxtavtal som var framtaget för Blekinge. Projektet 

startades upp året efter och ”syftade till att genom en strukturomvandling stimulera den 
framväxande tjänste- och kunskapssektorn i samband med Blekinge Tekniska Högskolas etablering 
i Karlshamn”. Under namnet NetPort.Karlshamn blev projektet till en ideell förening under 2005 

och innehar tre medlemskategorier. Karlshamns kommun, Blekinges tekniska högskola samt företag 

från näringslivet. 2005 var även samma år som de utsågs till ”Best practice innovation projekt” av 

EU-kommissionen. Sedan 2013 heter det NetPort Science Park. 

Utfirån de tre fokusområdena Nya medier, Digitala upplevelser samt Intelligent 

logistisk/intelligenta transportsystem syftar Netport Science Park att skapa förutsättningar för en 

hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå i Blekinge mellan 

kommun, BTH och näringsliv. Samverkan sker genom arbete i ett gemensamt innovationssystem 

enligt den s.k. Triple helix-modellen. Verksamheten drivs i ett av föreningen ägt aktiebolag med 

särskild vinstutdelningsbegränsning, NetPort Science Park AB. 

På Östra Piren-området huserar ett 40-tal företag och cirka 230 anställda tillsammans med Blekinge 

Tekniska Högskola och NetPort Science Park i fastigheter ägda av Karlshamnsfastigheter AB. Här 

hyrs ut såväl traditionella kontor som arbetsplats i co-workingmiljöer där företag integrerar med 

varandra genom ”öppna kontor” och där hyresgästerna är allt ifrån internationella koncerner till 

egenföretagare och distansarbetare.  

Det pågår en utökning av Östra Piren med ännu en etapp. Denna etapp skapar ett mervärde för hela 

Östra Piren-området och Karlshamn då fastigheten även kommer att rymma biograf, konserthall och 

restaurang. 

Fastigheterna ägs av Karlshamnsfastigheter AB som är ett dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn 

som i sin tur ägs av Karlshamns Kommun.  

Att skapa förutsättningar för expansion och ett expansivt företetagsklimat har varit 

huvudanledningen till att Karlshamns Kommun engagerat sig i uppförandet av Östra Piren. 

Resultatet av detta har visat sig vara till gagn för hela kommunen. Det är dock ingen kommunal 

angelägenhet att långsiktigt förvalta och äga ett fastighetsprojekt som Östra Piren.   

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att ett prospekt tas fram av erfarna specialister inom området kommersiella fastigheter. Därefter får 

presumtiva intressenter visa sitt intresse för fastigheterna. 

Att kommunstyrelsen får fatta beslut om att hantera tomter och fastigheter på Östra Piren, genom 

tillexempel fastighetsreglering och avyttring av tomt och fastighetsbestånd. 

 

Per-Ola Mattsson (S) Magnus Gärdebring (M) Björn Nurhadi (SD) 

Mats Dahlbom (C) Charlott Lotentzen (MP)  Bodil Frigren Ericson (L) 

Britt Jämstorp (KD) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka investeringsbudgeten med 9,1 mnkr 2022 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna för 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 52, att återremittera ärendet rörande behov 
av investeringar 2022 till ekonomichefen för komplettering. Ärendet har nu kompletterats 
med underlag rörande behov och förslag till investeringar för 2022 från överskottet 2021.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har behov av investeringar på 9,1 mnkr och föreslår 
därför en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022. Behoven avser  
akuta åtgärder, insatser för att få en kostnadseffektiv helhetslösning på redan beslutad 
investering samt åtgärder som leder till sänkta driftskostnader och mindre 
miljöpåverkan. 
 
Finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr 2021, vilket 
är 31 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar i pågående projekt som uppgår till 21,2 mnkr. Behov av investeringar 
uppgår till 9,1 mnkr 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Behov av investeringar 2022, reviderad 
Protokollsutdrag KS § 52/2022 Behov av investeringar 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-31 Dnr: 2021/2503 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ Projekt, mark och exploateringsavdelningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 95 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Behov av investeringar 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka investeringsbudgeten med 9,1 mnkr 2022 
 
att finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna för 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 52, att återremittera ärendet rörande behov 
av investeringar 2022 till ekonomichefen för komplettering. Ärendet har nu kompletterats 
med underlag rörande behov och förslag till investeringar för 2022 från överskottet 2021.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har behov av investeringar på 9,1 mnkr och föreslår 
därför en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022. Behoven avser  
akuta åtgärder, insatser för att få en kostnadseffektiv helhetslösning på redan beslutad 
investering samt åtgärder som leder till sänkta driftskostnader och mindre 
miljöpåverkan. 
 
Finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr 2021, vilket 
är 31 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar i pågående projekt som uppgår till 21,2 mnkr. Behov av investeringar 
uppgår till 9,1 mnkr 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Behov av investeringar 2022, reviderad 
Protokollsutdrag KS § 52/2022 Behov av investeringar 2022 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-31 Dnr: 2021/2503 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Enhetschef Johan Eriksson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson  Åsa Nygren 
Avdelningschef  Ekonomichef
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Behov av investeringar 2022

Investeringar över 7 mnkr (tkr) Budget
2022

KS § 296

Överföring 
pågående 

projekt 

Behov av  
investeringar  

2022

Ny budget
2022

Markförvärv -2 000 -2 000
Exploateringar -5 000 -27 -5 027
Infrastruktur -26 475 -980 -27 455
Pedagogisk verksamhet -84 029 -7 583 -91 612
Vård och omsorg 0 -690 -690
Fritid och kultur -2 000 -8 133 -10 133
Digitalisering -3 000 -3 000
Övrig verksamhet -10 500 -220 -1 500 -12 220
Summa -133 004 -17 633 -1 500 -152 137

Investeringar under 7 mnkr (tkr) Budget
2022

KS § 296

Överföring 
pågående 

projekt 

Behov av  
investeringar  

2022

Ny budget
2022

Exploateringar -1 000 -1 861 -2 861
Infrastruktur -1 650 -4 280 -5 930
Pedagogisk verksamhet -8 100 -8 100
Vård och omsorg -2 000 -1 706 -3 706
Fritid och kultur -750 -700 -1 450
Övrig verksamhet -6 500 -2 610 -9 110
Summa -20 000 -3 567 -7 590 -31 157

Projekt > 7 mnkr

Projekt 2107 Fastighetsunderhåll: Akut behov av byte av glastak på Rådhuset. Glastaket har under en längre tid 
trängt in vatten med inomhusskador som följd. Flera försök att reparera taket har gjorts utan önskvärt resultat och 
nu är enda utvägen att byta taket. Renovering av ytskikt i Sternöskolans kök samt byte av värme- och 
sanitetsinstallationer. Detta behöver genomföras för att fortsatt kunna bedriva en säker verksamhet i köket samt 
för att kunna bibehålla kvalitet med fortsatt tillagningskök (endast serveringskök på grund av skador i dagsläget) 
behöver vi renovera ytskikt samt byta VS-installationer. Investeringen kommer att stärka kommunens 
måltidservice så att leveranser av mat och måltider kan möta de krav som Sveriges Livsmedelsverks har på 
näringsmässig mat samt att det uppfyllas enligt gällande krav.

Kommentarer till behov av investeringar 2022

Övrig verksamhet, 1 500 tkr
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Projekt < 7 mnkr

Energisparåtgärder för värmesystem och ventilationssystem på Tuvans förskola och Styrmansgården.      
Tuvans förskola:  Konvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem samt påkoppling på 
bergvärmepump som installerades i samband med köksombyggnaden.
Verksamheten räknar med en besparing på ca 77 000 kWh per år med denna investering, samt en minskad 
miljöpåverkan genom minskade CO2-utsläpp på ca 6,2 ton per år. Minskade CO2 utsläpp ca 6.9 ton per år. Det är 
också en investering som kan användas som prisdämpare för det ökade elpriset.        
Ekhagen, Styrmansgården: Befintligt ventilationsaggregatet kompletteras med nya energieffektiva kammarfläktar 
på till- och frånluftssidan. Aggregatet renoveras och kompletteras invändigt. Ny tilluftsinstallation i utrymmen som 
har en ny användning. Ny digital styr- och reglerutrustning för det ombyggda ventilationsaggregatet. Tryckstyrning 
av nya EC-fläktar. Digital uppkoppling för styrning och kontroll.
Verksamheten räknar med en besparing på ca 25-30 % per år.
I övrigt kan noteras att systemet är i behov att ett större underhåll, så ombyggnaden innebär, förutom en 
energibesparing, även en uppdatering till ett mer hållbart ventilationssystem.
Investeringarna innebär minskade driftkostnader, mer hållbara system och minskad miljöpåverkan. 

Inköp av kalkdoserare som förser vattendragen Mörrumsån och Mieån med kalk. Kalkdoseraren är från 1994 och 
är i stort behov av att bytas ut. Inköpet innebär en driftbesparing då nya kalkdoserare blir mer automatiserade och 
därmed minskar driftsåtgärder.  Kommunen behöver nu ersätta en kalkdoserare för att kunna nyttja bidraget från 
Havs- och vattenmyndigheten.

Infrastruktur, 4 280 tkr

Övrig verksamhet, 2 610 tkr

Sommargata Skeppsbron 2 000 tkr enligt beslut i KS § 298 2021. 
Verksamheten bedömer att det är lämpligt att genomföra arbete med belysningsåtgärder på Skeppsbrokajen både 
norr och söder om Sommargata Skeppsbron, längs med gångstråket vid Skeppsbrokajen när Sommargata 
Skeppsbron byggs. Dels för att skapa en bättre helhet och miljö i gångstråket längs med Skeppsbron, samt ett 
effektivare och mer samordnad utbyggnad när Sommargatan byggs och då åtgärder i kajen och infrastrukturen ska 
göras. Ny badbrygga vid Ällhölens badplats då bryggan är utdömd, flytelementen är dåliga och risk för tillbud 
föreligger. Nytt arrendeavtal klart med markägaren

Fritid och kultur, 700 tkr
Ny fotbollsyta vid Vägga isrink KF beslutade § 214 2019 att upphäva beslutet § 101 2012 om att Väggarinken ska 
ersättas med plast-is när ny träningsyta vid Jössarinken byggts. 
Med anledning av att isrinken ska avyttras och saneras enligt ovan angivna beslut, frigörs en yta som möjliggör ny 
gräsyta och som verksamheten och Fritidsenheten bedömer är lämplig som fotbollsyta, då behovet är stort.
Kostnader för rivning av isrinken och sanering går på driften och kommer i separat ärende när Fastighet har fått in 
prisuppgift.
Ny fotbollsyta vid Vägga isrink
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 52 Behov av investeringar 2022 2021/2503 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till ekonomichefen för komplettering.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har behov av investeringar på 9,1 mnkr och föreslår 
därför en utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022. Behoven avser akuta 
åtgärder och sänkta driftkostnader samt insatser för att få en kostnadseffektiv 
helhetslösning på redan beslutad investering. 
 
Finansieringen sker inom ramen för de av kommunfullmäktige budgeterade 
investeringsramarna 2021 och dess beräknade kapitalkostnader.   
 
Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt uppgår till totalt 273 mnkr 2021, vilket 
är 31 mnkr lägre än den budgeterade nivån på 304 mnkr. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar i pågående projekt som uppgår till 21,2 mnkr. Behov av investeringar 
uppgår till 9,1 mnkr 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Behov av investeringar 2022 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Controller Susanne Andersen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja borgen för investeringen avseende fastigheten Hällaryd 1:139 om 21 000 000 
kr, vilket innebär att Karlshamnsbostäder AB får en borgensram på 1 258 836 000 kr för 
2022. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har inkommit med svar på remiss i ärendet om utökad 
borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten Hällaryd 1:139. 
Stadsvapnet rekommenderar kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att bevilja en utökad borgensram om 21 000 000 kr. Stadsvapnet har inhämtat 
information från Karlshamnsbostäder AB gällande ekonomiska konsekvenser med att 
genomföra investeringen och bevilja borgen för Hällaryd 1:139. Bolaget har även 
inkommit med ekonomiska konsekvenser gällande en försäljning av fastigheten.   
  
Utifrån de underlag som inkommit påvisar Karlshamnsbostäder AB att investeringen är  
lönsam, att investeringen är pågående och att investeringen leder till att målet om att 
tillhandahålla bostäder på landsbygden kan uppfyllas. Vidare kan det konstateras att det 
ekonomiska låneutrymmet är ansträngt för kommunkoncernen men att bevilja borgen 
med 21 000 000 kr har ringa påverkan för kommande investeringar och möjligheten att 
bevilja borgen för framtida investeringar. Kommunstyrelsen föreslås rekommendera att 
kommunfullmäktige beviljar borgen för investeringen i Hällaryd 1:139 på 21 000 000 kr. 
Karlshamnsbostäder AB:s borgensram blir då 1 258 836 000 kr för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 25 2022 Svar på remiss om utökad borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB gällande investering i Hällaryd 1 139 
Svar från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2022-03-24 
Bilaga 1 Kalkyl ombyggnad Hällaryds kommunalhus 
Bilaga 2 Analys värde ombyggnad Kommunalhus Hällaryd 
Protokollsutdrag KS § 12/2022 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB 
avseende fastigheten Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag KF § 187/2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Skrivelse från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på förslaget och yrkar på följande att-sats:  
 
att kommunstyrelsen avvaktar med att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja 
borgen för investeringen i Hällaryd 1:139, tills dess att processen med en eventuell 
försäljning av fastigheten har prövats och inte längre kan anses vara ett alternativ. 
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Marco Gustavsson (C) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Marco Gustavssons yrkande.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) reserverar sig till förmån för Bodil Frigren Ericssons 
yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-04-07 Dnr: 2021/2845 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 98 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten 
Hällaryd 1:139 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja borgen för investeringen avseende fastigheten Hällaryd 1:139 om 21 000 000 
kr, vilket innebär att Karlshamnsbostäder AB får en borgensram på 1 258 836 000 kr för 
2022. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har inkommit med svar på remiss i ärendet om utökad 
borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten Hällaryd 1:139. 
Stadsvapnet rekommenderar kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att bevilja en utökad borgensram om 21 000 000 kr. Stadsvapnet har inhämtat 
information från Karlshamnsbostäder AB gällande ekonomiska konsekvenser med att 
genomföra investeringen och bevilja borgen för Hällaryd 1:139. Bolaget har även 
inkommit med ekonomiska konsekvenser gällande en försäljning av fastigheten.   
  
Utifrån de underlag som inkommit påvisar Karlshamnsbostäder AB att investeringen är  
lönsam, att investeringen är pågående och att investeringen leder till att målet om att 
tillhandahålla bostäder på landsbygden kan uppfyllas. Vidare kan det konstateras att det 
ekonomiska låneutrymmet är ansträngt för kommunkoncernen men att bevilja borgen 
med 21 000 000 kr har ringa påverkan för kommande investeringar och möjligheten att 
bevilja borgen för framtida investeringar. Kommunstyrelsen föreslås rekommendera att 
kommunfullmäktige beviljar borgen för investeringen i Hällaryd 1:139 på 21 000 000 kr. 
Karlshamnsbostäder AB:s borgensram blir då 1 258 836 000 kr för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 25 2022 Svar på remiss om utökad borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB gällande investering i Hällaryd 1 139 
Svar från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2022-03-24 
Bilaga 1 Kalkyl ombyggnad Hällaryds kommunalhus 
Bilaga 2 Analys värde ombyggnad Kommunalhus Hällaryd 
Protokollsutdrag KS § 12/2022 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB 
avseende fastigheten Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag KF § 187/2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal 
borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Skrivelse från Karlshamnsbostäder AB till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-04-07 Dnr: 2021/2845 

 

Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
 
 
 
 
Åsa Nygren 
Ekonomichef
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Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 14:00 – 14:45 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

Arbetstagar-
representanter 

    
Oliver Sachse, TCO    
Roger Bengtsson, LO    

Övriga Emma Håkansson, sekreterare  
Åsa Nygren, verkställande direktör  
Marie Nilsson, vice verkställande direktör  
Ola Persson, ordförande Karlshamnsbostäder AB §§ 22-25   

Paragrafer §§ 22-27  

Utses att justera Mats Bondesson 

Justeringsdatum  2022-04-05 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
 Digitalt signerat  
   
Ordförande Ida Larsson  
 Digitalt signerat  
   
Justerande Mats Bondesson  
 Digitalt signerat  
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§ 25 Svar på remiss om utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB gällande 
investering i Hällaryd 1:139 2021/2638 

 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
att rekommendera kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja 
borgen för investeringen i Hällaryd 1:139 på 21 000 000 kr, vilket innebär att 
Karlshamnsbostäder AB får en borgensram på 1 258 836 000 kr för 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordförande för Karlshamnsbostäder AB Ola Persson, deltar vid dagens styrelsemöte 
och informerar om bakgrunden till ärendet. Karlshamnsbostäder AB har inkommit med 
kompletterande information gällande ekonomiska konsekvenser med att genomföra 
investeringen och bevilja borgen för Hällaryd 1:139. Bolaget har även inkommit med 
ekonomiska konsekvenser gällande en försäljning av fastigheten, som för närvarande 
ligger ute till försäljning.  
 
Utifrån de underlag som inkommit påvisar Karlshamnsbostäder AB att investeringen är 
lönsam, att investeringen är pågående och att investeringen leder till att målet om att 
tillhandahålla bostäder på glesbygden kan uppfyllas. Kommunstyrelsen föreslås 
rekommendera att kommunfullmäktige beviljar borgen för investeringen i Hällaryd 1:139 
på 21 000 000 kr. Karlshamnsbostäder AB:s borgensram blir då 1 258 836 000 kr för 
2022.   
 
Beslutsunderlag 
 
Svar Stadsvapnet 2022-03-24 
Bilaga 1 Kalkyl ombyggnad Hällaryds kommunalhus 
Bilaga 2 Analys värde ombyggnad Kommunalhus Hällaryd 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson och Ulf Ohlsson yrkar att styrelsen avvaktar med att 
rekommendera kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att bevilja 
borgen för investeringen i Hällaryd 1:139, tills dess att processen med en eventuell 
försäljning av fastigheten har prövats och inte längre kan anses vara ett alternativ.  
 
Beslutsgång 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs, 
 
Den som biträder förslaget till beslut röstar JA. 
Den som biträder yrkandet från Bodil Frigren Ericsson och Ulf Ohlsson röstar NEJ. 
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Omröstning 
 
Omröstningen utfaller i 4 röster på förslaget till beslut och 1 röst på yrkandet från Bodil 
Frigren Ericsson och Ulf Ohlsson.  
 
Ledamot Ja (4) Nej (1) Avstår (0) 
Ida Larsson Ja   
Johnny Persson Ja   
Ulf Ohlsson  Nej  
Mats Bondesson Ja   
Bodil Frigren 
Ericsson 
(frånvarande pga. 
av tillfälligt tekniskt 
problem) 

- - - 

Claes Jansson Ja   
 
 
Avvikande mening 
 
Ulf Ohlsson instämmer inte i beslutet, utan står fast vid att en försäljning av fastigheten 
bör prövas först. Därefter kan beslut om beviljande av borgen lyftas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
VD Karlshamnsbostäder AB 
VD Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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Kalkyl 1 Sida 1

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Produktionskostnad 21 000 000  20 580 000  20 160 000  19 740 000  19 320 000  18 900 000  18 480 000  18 060 000  17 640 000  17 220 000 
Index underhåll 102%
Index drift 102%
Index hyra 101%
Hyra 1440 936 000  945 360  954 814  964 362  974 005  983 745  993 583  1 003 519  1 013 554  1 023 689 
Yta 650

Räntekostnad 1,75% - 367 500  - 360 150  - 352 800  - 345 450  - 338 100  - 330 750  - 323 400  - 316 050  - 308 700  - 301 350 
Drift 150 - 97 500  - 99 450  - 101 439  - 103 468  - 105 537  - 107 648  - 109 801  - 111 997  - 114 237  - 116 522 
Underhåll 50 - 32 500  - 33 150  - 33 813  - 34 489  - 35 179  - 35 883  - 36 600  - 37 332  - 38 079  - 38 841 
Avskrivningar 2,00% - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000 
Vakanser 0% -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Resultat 18 500  32 610  46 762  60 955  75 189  89 465  103 782  118 140  132 538  146 977 
Avkastning 1,98% 3,45% 4,90% 6,32% 7,72% 9,09% 10,45% 11,77% 13,08% 14,36%

Ack resultat 18 500  51 110  97 872  158 826  234 015  323 480  427 262  545 402  677 940  824 917 

Genomsnittlig avkastning per år 8,31%
Genomsnittligt ack resultat per år 82 492 
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Kalkyl 1 Sida 2

År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20

16 800 000  16 380 000  15 960 000  15 540 000  15 120 000  14 700 000  14 280 000  13 860 000  13 440 000  13 020 000 

1 033 926  1 044 266  1 054 708  1 065 255  1 075 908  1 086 667  1 097 534  1 108 509  1 119 594  1 130 790 

- 294 000  - 286 650  - 279 300  - 271 950  - 264 600  - 257 250  - 249 900  - 242 550  - 235 200  - 227 850 
- 118 852  - 121 229  - 123 654  - 126 127  - 128 649  - 131 222  - 133 847  - 136 524  - 139 254  - 142 039 
- 39 617  - 40 410  - 41 218  - 42 042  - 42 883  - 43 741  - 44 616  - 45 508  - 46 418  - 47 346 
- 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

161 457  175 977  190 537  205 136  219 776  234 454  249 171  263 928  278 722  293 555 
15,62% 16,85% 18,07% 19,26% 20,43% 21,58% 22,70% 23,81% 24,89% 25,96%

986 374  1 162 351  1 352 888  1 558 024  1 777 800  2 012 254  2 261 426  2 525 353  2 804 075  3 097 630 

Genomsnittlig avkastning per år 14,61%
Genomsnittligt ack resultat per år 154 881 

Produktionskostnad
Index underhåll 102%
Index drift 102%
Index hyra 101%
Hyra 1440
Yta 650

Räntekostnad 1,75%
Drift 150
Underhåll 50
Avskrivningar 2,00%
Vakanser 0%

Resultat
Avkastning

Ack resultat
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Kalkyl 1 Sida 3

År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27 År 28 År 29 År 30

12 600 000  12 180 000  11 760 000  11 340 000  10 920 000  10 500 000  10 080 000  9 660 000  9 240 000  8 820 000 

1 142 098  1 153 519  1 165 054  1 176 705  1 188 472  1 200 356  1 212 360  1 224 484  1 236 728  1 249 096 

- 220 500  - 213 150  - 205 800  - 198 450  - 191 100  - 183 750  - 176 400  - 169 050  - 161 700  - 154 350 
- 144 880  - 147 777  - 150 733  - 153 748  - 156 823  - 159 959  - 163 158  - 166 421  - 169 750  - 173 145 
- 48 293  - 49 259  - 50 244  - 51 249  - 52 274  - 53 320  - 54 386  - 55 474  - 56 583  - 57 715 
- 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

308 425  323 332  338 277  353 258  368 275  383 328  398 416  413 538  428 695  443 886 
27,01% 28,03% 29,04% 30,02% 30,99% 31,93% 32,86% 33,77% 34,66% 35,54%

3 406 054  3 729 387  4 067 663  4 420 921  4 789 196  5 172 523  5 570 939  5 984 477  6 413 172  6 857 058 

Genomsnittlig avkastning per år 20,20%
Genomsnittligt ack resultat per år 228 569 

Produktionskostnad
Index underhåll 102%
Index drift 102%
Index hyra 101%
Hyra 1440
Yta 650

Räntekostnad 1,75%
Drift 150
Underhåll 50
Avskrivningar 2,00%
Vakanser 0%

Resultat
Avkastning

Ack resultat
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Kalkyl 1 Sida 4

År 31 År 32 År 33 År 34 År 35 År 36 År 37 År 38 År 39 År 40

8 400 000  7 980 000  7 560 000  7 140 000  6 720 000  6 300 000  5 880 000  5 460 000  5 040 000  4 620 000 

1 261 587  1 274 202  1 286 944  1 299 814  1 312 812  1 325 940  1 339 200  1 352 592  1 366 117  1 379 779 

- 147 000  - 139 650  - 132 300  - 124 950  - 117 600  - 110 250  - 102 900  - 95 550  - 88 200  - 80 850 
- 176 608  - 180 140  - 183 743  - 187 418  - 191 166  - 194 989  - 198 889  - 202 867  - 206 924  - 211 063 
- 58 869  - 60 047  - 61 248  - 62 473  - 63 722  - 64 996  - 66 296  - 67 622  - 68 975  - 70 354 
- 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

459 110  474 366  489 654  504 974  520 324  535 705  551 114  566 553  582 019  597 512 
36,39% 37,23% 38,05% 38,85% 39,63% 40,40% 41,15% 41,89% 42,60% 43,30%

7 316 168  7 790 534  8 280 188  8 785 162  9 305 486  9 841 190  10 392 305  10 958 857  11 540 876  12 138 388 

Genomsnittlig avkastning per år 25,14%
Genomsnittligt ack resultat per år 303 460 

Produktionskostnad
Index underhåll 102%
Index drift 102%
Index hyra 101%
Hyra 1440
Yta 650

Räntekostnad 1,75%
Drift 150
Underhåll 50
Avskrivningar 2,00%
Vakanser 0%

Resultat
Avkastning

Ack resultat
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Kalkyl 1 Sida 5

År 41 År 42 År 43 År 44 År 45 År 46 År 47 År 48 År 49 År 50

4 200 000  3 780 000  3 360 000  2 940 000  2 520 000  2 100 000  1 680 000  1 260 000  840 000  420 000 

1 393 576  1 407 512  1 421 587  1 435 803  1 450 161  1 464 663  1 479 309  1 494 103  1 509 044  1 524 134 

- 73 500  - 66 150  - 58 800  - 51 450  - 44 100  - 36 750  - 29 400  - 22 050  - 14 700  - 7 350 
- 215 284  - 219 590  - 223 981  - 228 461  - 233 030  - 237 691  - 242 445  - 247 293  - 252 239  - 257 284 
- 71 761  - 73 197  - 74 660  - 76 154  - 77 677  - 79 230  - 80 815  - 82 431  - 84 080  - 85 761 
- 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000  - 420 000 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

613 031  628 576  644 146  659 739  675 354  690 992  706 650  722 328  738 024  753 739 
43,99% 44,66% 45,31% 45,95% 46,57% 47,18% 47,77% 48,35% 48,91% 49,45%

12 751 419  13 379 995  14 024 141  14 683 879  15 359 234  16 050 225  16 756 875  17 479 203  18 217 228  18 970 966 

Genomsnittlig avkastning per år 29,48%
Genomsnittligt ack resultat per år 379 419 

Produktionskostnad
Index underhåll 102%
Index drift 102%
Index hyra 101%
Hyra 1440
Yta 650

Räntekostnad 1,75%
Drift 150
Underhåll 50
Avskrivningar 2,00%
Vakanser 0%

Resultat
Avkastning

Ack resultat
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Ombyggnad Hällaryds kommunalhus total investering 21 mkr samt beviljat investeringsstöd 1,8 mkr ger produktionskostnad på 19,2 mkr

År 1 År 2

Produktionskostnad 19 200 000  18 816 000 
Index underhåll 102%
Index drift 102%
Index hyra 101%
Hyra 1440 936 000  945 360 
Yta 650

Räntekostnad 1,75% - 336 000  - 329 280 
Drift 150 - 97 500  - 99 450 
Underhåll 50 - 32 500  - 33 150 
Avskrivningar 2,00% - 384 000  - 384 000 
Vakanser 0% -   -  

Resultat 86 000  99 480 
Avkastning 9,19% 10,52%

Ack resultat 86 000  185 480 
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År 3 År 4 År 5 År 6 

18 432 000  18 048 000  17 664 000  17 280 000 

954 814  964 362  974 005  983 745 

- 322 560  - 315 840  - 309 120  - 302 400 
- 101 439  - 103 468  - 105 537  - 107 648 
- 33 813  - 34 489  - 35 179  - 35 883 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

113 002  126 565  140 169  153 815 
11,83% 13,12% 14,39% 15,64%

298 482  425 046  565 215  719 030 

Ombyggnad Hällaryds kommunalhus total investering 21 mkr samt beviljat investeringsstöd 1,8 mkr ger produktionskostnad på 19,2 mkr
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År 7 År 8 År 9 År 10

16 896 000  16 512 000  16 128 000  15 744 000 

993 583  1 003 519  1 013 554  1 023 689 

- 295 680  - 288 960  - 282 240  - 275 520 
- 109 801  - 111 997  - 114 237  - 116 522 
- 36 600  - 37 332  - 38 079  - 38 841 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

167 502  181 230  194 998  208 807 
16,86% 18,06% 19,24% 20,40%

886 532  1 067 762  1 262 760  1 471 567 

Genomsnittlig avkastning per år 14,93%
Genomsnittligt ack resultat per år 147 157 
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År 11 År 12 År 13 År 14

15 360 000  14 976 000  14 592 000  14 208 000 

1 033 926  1 044 266  1 054 708  1 065 255 

- 268 800  - 262 080  - 255 360  - 248 640 
- 118 852  - 121 229  - 123 654  - 126 127 
- 39 617  - 40 410  - 41 218  - 42 042 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

222 657  236 547  250 477  264 446 
21,54% 22,65% 23,75% 24,82%

1 694 224  1 930 771  2 181 248  2 445 694 
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År 15 År 16 År 17 År 18

13 824 000  13 440 000  13 056 000  12 672 000 

1 075 908  1 086 667  1 097 534  1 108 509 

- 241 920  - 235 200  - 228 480  - 221 760 
- 128 649  - 131 222  - 133 847  - 136 524 
- 42 883  - 43 741  - 44 616  - 45 508 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

278 456  292 504  306 591  320 718 
25,88% 26,92% 27,93% 28,93%

2 724 150  3 016 654  3 323 246  3 643 963 

Genomsnittlig avkastning per år
Genomsnittligt ack resultat per år
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År 19 År 20 År 21 År 22

12 288 000  11 904 000  11 520 000  11 136 000 

1 119 594  1 130 790  1 142 098  1 153 519 

- 215 040  - 208 320  - 201 600  - 194 880 
- 139 254  - 142 039  - 144 880  - 147 777 
- 46 418  - 47 346  - 48 293  - 49 259 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

334 882  349 085  363 325  377 602 
29,91% 30,87% 31,81% 32,73%

3 978 845  4 327 930  4 691 254  5 068 857 

20,62%
216 396 

Genomsnittlig avkastning per år
Genomsnittligt ack resultat per år
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År 23 År 24 År 25 År 26

10 752 000  10 368 000  9 984 000  9 600 000 

1 165 054  1 176 705  1 188 472  1 200 356 

- 188 160  - 181 440  - 174 720  - 168 000 
- 150 733  - 153 748  - 156 823  - 159 959 
- 50 244  - 51 249  - 52 274  - 53 320 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

391 917  406 268  420 655  435 078 
33,64% 34,53% 35,39% 36,25%

5 460 773  5 867 041  6 287 696  6 722 773 
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År 27 År 28 År 29 År 30

9 216 000  8 832 000  8 448 000  8 064 000 

1 212 360  1 224 484  1 236 728  1 249 096 

- 161 280  - 154 560  - 147 840  - 141 120 
- 163 158  - 166 421  - 169 750  - 173 145 
- 54 386  - 55 474  - 56 583  - 57 715 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

449 536  464 028  478 555  493 116 
37,08% 37,90% 38,70% 39,48%

7 172 309  7 636 337  8 114 892  8 608 008 

Genomsnittlig avkastning per år 25,67%
Genomsnittligt ack resultat per år 286 934 
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År 31 År 32 År 33 År 34

7 680 000  7 296 000  6 912 000  6 528 000 

1 261 587  1 274 202  1 286 944  1 299 814 

- 134 400  - 127 680  - 120 960  - 114 240 
- 176 608  - 180 140  - 183 743  - 187 418 
- 58 869  - 60 047  - 61 248  - 62 473 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

507 710  522 336  536 994  551 684 
40,24% 40,99% 41,73% 42,44%

9 115 718  9 638 054  10 175 048  10 726 732 
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År 35 År 36 År 37 År 38

6 144 000  5 760 000  5 376 000  4 992 000 

1 312 812  1 325 940  1 339 200  1 352 592 

- 107 520  - 100 800  - 94 080  - 87 360 
- 191 166  - 194 989  - 198 889  - 202 867 
- 63 722  - 64 996  - 66 296  - 67 622 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

566 404  581 155  595 934  610 743 
43,14% 43,83% 44,50% 45,15%

11 293 136  11 874 290  12 470 225  13 080 967 

Genomsnittlig avkastning per år
Genomsnittligt ack resultat per år
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År 39 År 40 År 41 År 42

4 608 000  4 224 000  3 840 000  3 456 000 

1 366 117  1 379 779  1 393 576  1 407 512 

- 80 640  - 73 920  - 67 200  - 60 480 
- 206 924  - 211 063  - 215 284  - 219 590 
- 68 975  - 70 354  - 71 761  - 73 197 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

625 579  640 442  655 331  670 246 
45,79% 46,42% 47,03% 47,62%

13 706 546  14 346 988  15 002 319  15 672 565 

30,11%
358 675 

Genomsnittlig avkastning per år
Genomsnittligt ack resultat per år
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År 43 År 44 År 45 År 46

3 072 000  2 688 000  2 304 000  1 920 000 

1 421 587  1 435 803  1 450 161  1 464 663 

- 53 760  - 47 040  - 40 320  - 33 600 
- 223 981  - 228 461  - 233 030  - 237 691 
- 74 660  - 76 154  - 77 677  - 79 230 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

685 186  700 149  715 134  730 142 
48,20% 48,76% 49,31% 49,85%

16 357 751  17 057 899  17 773 034  18 503 175 
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År 47 År 48 År 49 År 50

1 536 000  1 152 000  768 000  384 000 

1 479 309  1 494 103  1 509 044  1 524 134 

- 26 880  - 20 160  - 13 440  - 6 720 
- 242 445  - 247 293  - 252 239  - 257 284 
- 80 815  - 82 431  - 84 080  - 85 761 
- 384 000  - 384 000  - 384 000  - 384 000 

-   -   -   -  

745 170  760 218  775 284  790 369 
50,37% 50,88% 51,38% 51,86%

19 248 345  20 008 563  20 783 848  21 574 216 

Genomsnittlig avkastning per år 33,99%
Genomsnittligt ack resultat per år 431 484 
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Fastigheten Hällaryd 1:139 Analys av värdet
Kommunalhuset
Bokfört värde per 31/12 (tkr) 21 000 % av tot bokf värde 1,68% (=%av låneskuld)
Area bostäder (kvm) 650 650 650 650 650
Area lokaler (kvm) 0 0 0 0 0

Indata 2023 2024 2025 2026 2027

Kalkylränta 5,75% med känslighetsanalys om +/- 1,00%
Direktavkastningskrav 4,75% med känslighetsanalys om +/- 1,00%

Hyra bostäder (kr/kvm) 1 440 1 469 1 498 1 528 1 559
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Hyra lokaler (kr/kvm) 0 0 0 0 0
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Andra tillägg mm (tkr) 0 0 0 0
Justeringar (tkr) 0 0 0 0 0
Vakansgrad area (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Övriga intäkter (tkr)standförb 0 0 0 0 0

Drift & underhåll bostäder (kr/kvm) 150 153 156 159 162
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Drift & underhåll lokaler (kr/kvm) 0 0 0 0 0
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Periodiskt underhåll (kr/kvm) 0 0 0 0 0
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Tomträttsavgäld (tkr) 0 0 0 0 0
Fastighetsskatt (tkr) 0 0 0 0 0

Investeringar (tkr) 0 0 0 0 0
Avskrivning (tkr) 428 428 428 428 428
Avskrivning (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Lån (tkr) 21 000 ger en soliditet på -12,6% på bedömt värde eller

Räntekostnad (%) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Räntebidrag (tkr) 0 0 0 0 0
Amorteringar (tkr) 420 420 420 420 420

Specificeringar 2023 2024 2025 2026 2027

Andra tillägg (tkr) 0 0 0 0 0

Justeringar (tkr)
justering 1 0 0 0 0 0
Justering 2 0 0 0 0 0
Justering 3 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0

Övriga intäkter
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  Antal p-platser 0 0 0 0 0
  a-pris/år (kr) 0 0 0 0 0
(förändring) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
  Total intäkt P-platser (kr) 0 0 0 0 0
  Övrigt (kr) 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0

Resultat (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Totala intäkter 917 936 954 973 993
Drift & underhåll 98 99 101 103 106
Driftnetto 820 836 853 870 887

Avskrivningar 428 428 428 428 428
Resultat före fin.netto 392 408 425 442 459

Räntekostnad fastighetslån 312 306 299 293 287
Räntebidrag 0 0 0 0 0
Resultat efter fin.netto 80 103 126 149 173

Kassaflöde (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Driftnetto 820 836 853 870 887
Investeringar 0 0 0 0 0

Fin.netto 312 306 299 293 287
Amorteringar 420 420 420 420 420

Betalnetto 88 111 134 157 181

Bokfört värde (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Ingående balans 21 000 20 572 20 144 19 716 19 288

Investering 0 0 0 0 0
Avskrivning 428 428 428 428 428

Utgående balans 20 572 20 144 19 716 19 288 18 860

Direktavkastning 1,90% 2,03% 2,16% 2,29% 2,44%

Värdeberäkning (tkr)

         Restvärde efter år 2033

Driftnetto år 2033
Direktavkastningskrav

= 21 038

Nuvärde av restvärdet:
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= 12 028

Värde Kalkylränta
Direktavkastningskrav
Nuvärde av direktavkastning
Nuvärde av restvärde
Nuvärde av räntebidrag
Värde per 2023-12-31

Analys av värdering (tkr)       Direktavkastningskrav
3,75% 4,75%

Bedömt marknadsvärde enligt ovan 23 718 18 653

Differens mot bokfört värde om 21 000 2 718 (2 347)

Driftnettoförändring för att bokfört värde = marknadsvärde (102) 111
Erforderlig driftnettoförändring per kvm (157) 171

Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till

Direktavkastning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Direktavkastning på bokfört värde

Kassaflöde
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Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till
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650 650 650 650 650 650
0 0 0 0 0 0

2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 590 1 622 1 654 1 687 1 721 1 755
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

166 169 172 176 179 183
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
428 428 428 428 428 428
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

0,0%  på bokfört värde

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
0 0 0 0 0 0

420 420 420 420 420 420

2028 2029 2030 2031 2032 2033

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Analys av värdet

(=%av låneskuld)

på bedömt värde eller
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 013 1 033 1 054 1 075 1 096 1 118
108 110 112 114 117 119
905 923 942 961 980 999

428 428 428 428 428 428
477 495 514 533 552 571

280 274 268 261 255 249
0 0 0 0 0 0

197 221 246 271 297 322

2028 2029 2030 2031 2032 2033

905 923 942 961 980 999
0 0 0 0 0 0

280 274 268 261 255 249
420 420 420 420 420 420

205 229 254 279 305 330

2028 2029 2030 2031 2032 2033

18 860 18 432 18 004 17 576 17 148 16 720

0 0 0 0 0 0
428 428 428 428 428 428

18 432 18 004 17 576 17 148 16 720 16 292

2,59% 2,75% 2,92% 3,11% 3,30% 3,51%

999
4,75%

21 038
(1+6%)^10
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4,75% 5,75% 6,75%
3,75% 4,75% 5,75%
6 963 6 625 6 311

16 754 12 028 9 044
0 0 0

23 718 18 653 15 355

5,75%
Jämför tax.värde x 1,33

15 355 1,33 0

(5 645)

325
499

      Direktavkastningskrav

Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till

Direktavkastning
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Direktavkastning på bokfört värde
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Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till
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Fastigheten Hällaryd 1:139 Analys av värdet
Kommunalhuset (inv.stöd ca 1,8 mkr)
Bokfört värde per 31/12 (tkr) 19 200 % av tot bokf värde 1,54% (=%av låneskuld)
Area bostäder (kvm) 650 650 650 650 650
Area lokaler (kvm) 0 0 0 0 0

Indata 2023 2024 2025 2026 2027

Kalkylränta 5,75% med känslighetsanalys om +/- 1,00%
Direktavkastningskrav 4,75% med känslighetsanalys om +/- 1,00%

Hyra bostäder (kr/kvm) 1 440 1 469 1 498 1 528 1 559
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Hyra lokaler (kr/kvm) 0 0 0 0 0
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Andra tillägg mm (tkr) 0 0 0 0
Justeringar (tkr) 0 0 0 0 0
Vakansgrad area (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Övriga intäkter (tkr)standförb 0 0 0 0 0

Drift & underhåll bostäder (kr/kvm) 150 153 156 159 162
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Drift & underhåll lokaler (kr/kvm) 0 0 0 0 0
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Periodiskt underhåll (kr/kvm) 0 0 0 0 0
Årlig uppräkning 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Tomträttsavgäld (tkr) 0 0 0 0 0
Fastighetsskatt (tkr) 0 0 0 0 0

Investeringar (tkr) 0 0 0 0 0
Avskrivning (tkr) 428 428 428 428 428
Avskrivning (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Lån (tkr) 21 000 ger en soliditet på -12,6% på bedömt värde eller

Räntekostnad (%) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Räntebidrag (tkr) 0 0 0 0 0
Amorteringar (tkr) 384 384 384 384 384

Specificeringar 2023 2024 2025 2026 2027

Andra tillägg (tkr) 0 0 0 0 0

Justeringar (tkr)
justering 1 0 0 0 0 0
Justering 2 0 0 0 0 0
Justering 3 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0

Övriga intäkter
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  Antal p-platser 0 0 0 0 0
  a-pris/år (kr) 0 0 0 0 0
(förändring) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
  Total intäkt P-platser (kr) 0 0 0 0 0
  Övrigt (kr) 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0

Resultat (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Totala intäkter 917 936 954 973 993
Drift & underhåll 98 99 101 103 106
Driftnetto 820 836 853 870 887

Avskrivningar 428 428 428 428 428
Resultat före fin.netto 392 408 425 442 459

Räntekostnad fastighetslån 312 306 301 295 289
Räntebidrag 0 0 0 0 0
Resultat efter fin.netto 80 102 124 147 170

Kassaflöde (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Driftnetto 820 836 853 870 887
Investeringar 0 0 0 0 0

Fin.netto 312 306 301 295 289
Amorteringar 384 384 384 384 384

Betalnetto 124 146 168 191 214

Bokfört värde (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Ingående balans 19 200 18 772 18 344 17 916 17 488

Investering 0 0 0 0 0
Avskrivning 428 428 428 428 428

Utgående balans 18 772 18 344 17 916 17 488 17 060

Direktavkastning 2,09% 2,23% 2,37% 2,53% 2,69%

Värdeberäkning (tkr)

         Restvärde efter år 2033

Driftnetto år 2033
Direktavkastningskrav

= 21 038

Nuvärde av restvärdet:
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= 12 028

Värde Kalkylränta
Direktavkastningskrav
Nuvärde av direktavkastning
Nuvärde av restvärde
Nuvärde av räntebidrag
Värde per 2023-12-31

Analys av värdering (tkr)       Direktavkastningskrav
3,75% 4,75%

Bedömt marknadsvärde enligt ovan 23 718 18 653

Differens mot bokfört värde om 19 200 4 518 (547)

Driftnettoförändring för att bokfört värde = marknadsvärde (169) 26
Erforderlig driftnettoförändring per kvm (261) 40

Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till

Direktavkastning
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Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till
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650 650 650 650 650 650
0 0 0 0 0 0

2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 590 1 622 1 654 1 687 1 721 1 755
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

166 169 172 176 179 183
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
428 428 428 428 428 428
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

-9,4%  på bokfört värde

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
0 0 0 0 0 0

384 384 384 384 384 384

2028 2029 2030 2031 2032 2033

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Analys av värdet

(=%av låneskuld)

på bedömt värde eller
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 013 1 033 1 054 1 075 1 096 1 118
108 110 112 114 117 119
905 923 942 961 980 999

428 428 428 428 428 428
477 495 514 533 552 571

283 278 272 266 260 255
0 0 0 0 0 0

194 218 242 266 291 317

2028 2029 2030 2031 2032 2033

905 923 942 961 980 999
0 0 0 0 0 0

283 278 272 266 260 255
384 384 384 384 384 384

238 262 286 310 335 361

2028 2029 2030 2031 2032 2033

17 060 16 632 16 204 15 776 15 348 14 920

0 0 0 0 0 0
428 428 428 428 428 428

16 632 16 204 15 776 15 348 14 920 14 492

2,87% 3,06% 3,26% 3,47% 3,70% 3,94%

999
4,75%

21 038
(1+6%)^10
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4,75% 5,75% 6,75%
3,75% 4,75% 5,75%
6 963 6 625 6 311

16 754 12 028 9 044
0 0 0

23 718 18 653 15 355

5,75%
Jämför tax.värde x 1,33

15 355 1,33 0

(3 845)

221
340

      Direktavkastningskrav

Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till

Direktavkastning
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Direktavkastning på bokfört värde
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Nuvärde av
direktavkastning

37%
Nuvärde av
restvärde

63%

Nuvärde av
räntebidrag

0%

Vad totalvärdet är hänförligt till
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-25 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Kommunkansliet samt Zoom, klockan 13:30 – 16:25 
(ajournering klockan 14:20 – 14:45) 

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) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Ida Larsson (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Jan Bremberg (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf 
Ohlsson (M), Claes Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S), Johnny Persson (S), 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör § 5-6 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef, § 14 

 

Paragrafer 1-33  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson (L) 

Justeringsdatum  2022-01-26 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande Digital signatur  
                              Bodil Frigren Ericsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-25 

Sida 2(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-01-25 

Tillkännages fr.o.m: 2022-01-26 

Tillkännages t.o.m: 2022-02-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-25 

Sida 3(4) 

 

§ 12 Utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB avseende fastigheten 
Hällaryd 1:139 2021/2845 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att remittera ärendet till Stadsvapnet i Karlshamn AB för beredning.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har inkommit till Stadsvapnet 2021-09-22 med en ansökan om 
utökad borgen på 21 mnkr för att fortsätta projektering för ombyggnad av 
kommunalhuset i Hällaryd 1:139, alternativt att bolaget får möjlighet att sälja fastigheten. 
Kommunfullmäktige tog 2021-12-13 beslut om inte bevilja utökning av borgensram för 
Karlshamnsbostäder AB och att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att 
genomföra en försäljning av Hällaryd 1:139, med hänsyn till dåvarande ekonomiska 
begräsningar i låneutrymmet.    
 
I kommunprogrammet 2019-2022 har beslutats att bedriva en aktiv bostadspolitik för att 
tillgodose olika behov av bostäder. I det av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet 
framgår det att Karlshamnsbostäder ska främja bostadsförsörjningen och ge invånarna 
en ökad valfrihet i valet av bostad. Med hänsyn till att de nuvarande ekonomiska 
förutsägningarna har förändrats finns möjlighet för kommunfullmäktige att ta ett nytt 
beslut gällande Hällaryd 1:139, baserat på de nya förutsättningarna om utökat 
låneutrymme.   
 
Den ekonomiska situationen är trots ett positivt besked om utökat låneutrymme mycket 
ansträngt. Investeringsbehoven i kommunkoncernen överskrider utrymmet med > 500 
mnkr och därtill är det oklart vilken slutkostnad Emigranten etapp 5 kommer att få. 
Restriktivitet och nya prioriteringar i kommunkoncernen är aktuellt för en långsiktigt 
hållbar planering av de investeringsbehov som finns i kommunkoncernen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KF § 187/2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal 
borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar på att ärendet ska remitteras till Stadsvapnet i Karlshamn 
AB för beredning.  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till Magnus Gärdebrings yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detsamma.   
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Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-01-25 

Sida 4(4) 

 

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-12-13 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-1900 ajournering 18:35-18:45 

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) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg 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) 
Ulf Gustavsson Ledamot (S) 
Kerstin Gustafson Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson 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) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) ej §§ 194, 200 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
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) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Veronika Hertelendy Ledamot (V) 
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Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-12-13 

Sida 2(4) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Linde 
Göran Svensson 
Britt Kilsäter 
Stefan Sörensson 

(S) 
(S) 
(M) 
(L) 

Leif Håkansson  
Kenneth Hake  
Catarina Flod 
Iman Omairat 

(S) 
(S) 
(M) 
(-) 

Närvarande 
ersättare 

  
Inger Löfblom Sjöberg (S), Elisabet Rosengren (S), Magnus Dagmyr (S), Per-
Ivar Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), Per Erlandsson (M), Stefan Nilsson 
(M), Andreas Green (M), Laila Johansson (KD), Lennart Ung (KD) och Olle 
Gillberg (V). 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Herman Persson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer  §§ 175-214  

Utses att justera Monika Nobach (S), Tommy Larsson (V) 

Justeringsdatum  2021-12-17 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström (S)  
   
Justerande Digital signatur Digital signatur 
                              Monika Nobach (S)         Tommy Larsson (V) 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-12-13 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-12-17 

Tillkännages t.o.m.: 2022-01-07 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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Sida 3(4) 

 

§ 187 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet 
till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 2021/2845 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att inte bevilja utökad borgensram för Karlshamnsbostäder AB, samt 
 
att ge Karlshamnsbostäder AB godkännande att genomföra en försäljning av 
fastigheten Hällaryd 1:139. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB har lämnat en rekommendation till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande Investeringsbudget 2022 – 2024 för 
Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022, där investeringen som avser 
projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en kostnad om 21 miljoner 
kronor år 2022 inte inryms.  
 
Rekommendationen gällande investeringsbudget 2022-2024 samt borgen 2022 omfattar 
endast pågående investeringar, säkerhets- och miljöpåverkande, myndighetskrav eller 
investeringar där det finns risk att förlora bidrag, eftersom låneutrymmet är kraftigt 
begränsat. (Investeringsbudgen och borgensramen för Karlshamnsbostäder AB 2022 
tillåter inte heller att investeringen görs 2021.)  
 
Fastigheten kommer att stå tom i det fall som borgen inte beviljas. Detta skulle innebära 
negativ ekonomisk resultatpåverkan för Karlshamnsbostäder AB. Bedömningen görs 
därför att en försäljning i sådant fall bör ske för att begränsa den ekonomiska påverkan. 
Målet om att utöka antal bostadstäder i Hällaryd kan fortfarande möjliggöras om en 
privat aktör köper fastigheten, med samma ändamål.   
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 får anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som därför ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SV § 68 2021 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om 
kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 139 
Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet till 
försäljning av fastighet Hällaryd 1 139(2) 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1 
139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 

 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Per-Ola Mattsson (S) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
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2021-12-13 

Sida 4(4) 

 

kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichef Åsa Nygren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021-10-08 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:20 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Magnus Sandgren 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 

 

Paragrafer §§ 57 - 70  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2021-10-14 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur  
          Claes Jansson 
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§ 68 Ansökan från Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen eller möjlighet 
till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 2021/2638 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja borgen på 21 
miljoner kronor för projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd.  
 
att frågan om försäljning av Hällaryd 1:139 är av principiell beskaffenhet och ska lyftas 
till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
att ställa sig bakom en försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139, för att undvika negativ 
ekonomisk resultatpåverkan, i det fall kommunfullmäktige inte beviljar borgen för 
projektering och ombyggnation av kommunalhuset i Hällaryd.  
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen i Stadsvapnet i Karlshamn AB föreslår i ärendena Investeringsbudget 2022 – 
2024 för Stadsvapenkoncernen och Borgensramar 2022 beslut som inte inrymmer 
investeringen för projektering för ombyggnad av kommunalhuset i Hällaryd till en 
kostnad om 21 miljoner kronor år 2022. Investeringsbudgen och borgensramen för 
Karlshamnsbostäder AB 2022 tillåter inte heller att investeringen görs 2021.  
 
Om borgen inte beviljas för investeringen kommer fastigheten att stå tom. Detta skulle 
innebära negativ ekonomisk resultatpåverkan. Bedömningen görs därför att en 
försäljning i sådant fall bör ske.  
 
En försäljning av fastigheten Hällaryd 1:139 anses vara ett ärende av principiell 
beskaffenhet som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Ansökan om kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
Skrivelse till Stadsvapnet 2021-09-22 
Styrelseprotokoll Karlshamnsbostäder AB 2021-09-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Karlshamnsbostäder AB 
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Karlshamn 2021-09-22 

Till Stadsvapnets styrelse 
 
Ansökan kommunal borgen eller möjlighet till försäljning av fastighet Hällaryd 1:139 
 
Härmed ansöker Karlshamnsbostäder AB om kommunal borgen för 21 mkr för att 
fortsätta projektering för ombyggnad av Kommunalhuset i Hällaryd, 
fastighetsbeteckning Hällaryd 1:139. Om borgen ej beviljas ansöker vi om möjlighet 
att få sälja fastigheten, Hällaryd 1:139. 
 
Enligt tidigare styrelsebeslut avsågs att bygga om Kommunalhuset samt att uppföra 6 
st marklägenheter till en kostnad av ca 30 mkr. Nu avses endast ombyggnad av 
kommunalhuset. 
 
Bifogar styrelseprotokoll 2021-09-21, se beslut §51. 
 
Kristina Söderling 
VD 
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Protokoll 4
Karlshamn 2021-09-21

Förstasida till protokoll från sammanträde med 
styrelsen för Karlshamnsbostäder AB
Tid: 21 september 2021, kl. 13.00-16.00
Plats: Kyrkogatan 21

Närvarande

Ledamöter:
Ola Persson, Ordf. Barbro Olsson
Rune Andersson, v. ordf. Markus Lindberg 
Magnus Olsson Britt Jämstorp 
Ulf Lind Ulrika Berggren
Sven-Åke Svensson Hélène Nordin  
Claes-Göran Mårlind                

Övriga
Kristina Söderling, VD 
Therese Eriksson, Ekonomichef
Yvonne Danielsson, facklig representant

Utsedda att justera
Ola Persson
Magnus Olsson

Tid för justering av protokoll
Se datering av digitala underskrifter på sista sidan.

Vid sammanträdet behandlades ärenden
§§ 43 -- 52
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§ 43
2021-09-21

Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande. 

§ 44
2021-09-21

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare utses Therese Eriksson och till att justera dagens protokoll väljs Magnus Olsson 
jämte ordförande.

§ 45
2021-09-21

Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner den utsända dagordningen.

§ 46
2021-09-21

Föregående protokoll
Protokoll från 2021-06-15 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.
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§ 47
2021-09-21

Utdelade uppdrag
a) Översyn pensionsavtal

Ekonomichef har tidigare informerat att vårt pensionsavtal idag bryter mot 
kollektivavtalet. 
VD informerar om status; KPA håller på att göra ett beräkningsunderlag för flytten. 
Utifrån beräkningsunderlaget krävs en förhandling med parterna. 

b) Omsättning lån
Låneförfall 2021-09-15: 127 mkr (låneref. KI_82798 samt KI_81546) har refinansieras 
och lagts ihop till ett lån med rörlig ränta, 0,10 %. Låter det ligga kvar som rörligt och tar 
upp det på styrelsemötet i november igen.  

c) Studentlägenheter
Genomgång av nyttjande av studentboenden och indikationer på behovet av 
studentboenden framgent. Till styrelsemötet i november ska ledningsgruppen arbeta fram 
ett förslag på hur vi går vidare.

d) Ombyggnad LSS Höralyckan och Recordvägen
Avvaktar besked från Kommunstyrelse avseende genomförandet.

e) Preliminär investeringsbudget 2022-2026
En preliminär justerad investeringsbudget för 2022-2026 har lämnats till Stadsvapnet 
2021-09-17. Den totala budgeten per projekt är oförändrad men fördelningen mellan åren 
är justerad. 

f) Hällaryd
VD redogör för projektrapport Hällaryd. Felaktig uppgift i bilagan, bokfört värde är 408 
tkr. 

g) Översyn sponsorpolicy
Ordförande och VD lämnar önskemål om att se över sponsorpolicyn. Magnus Olsson 
och Hélène Nordin bildar tillsammans med Marknadschef Elisabeth Bååth arbetsgrupp.
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§ 48
2021-09-21

Rapporter
a) Resultatrapport 31 augusti

Ekonomichef redogör för utfall per 2021-08-31.  

b) Likviditetsrapport 31 augusti
Ekonomichef redogör för likviditetsrapport per 2021-08-31.

c) Lånereskontra 31 augusti
Ekonomichef redogör för lånereskontra per 2021-08-31. 
Snitträntan uppgår till 0,7493 % per 2021-08-31.

d) Tertialrapport kommunen
Ekonomichef redogör för tertialrapporten.

e) Redovisning skatter och avgifter
VD redogör för att skatter och avgifter är betalda i tid.

f) Marknad
Marknadschef beskriver i bilaga 8 marknadsläget. 

g) Projektstatus
Teknik & utvecklingschef beskriver i bilaga 9 projektstatus. 

h) Bosociala frågor
Bosocial chef beskriver i bilaga 10 det bosociala arbetet i bolaget.

i) Internkontroll
VD redogör status för årets interna kontrollarbete.

j) Försäkringar
VD redogör för bolagets försäkringar. 

k) Viktiga avtal
VD informerar om bolagets viktiga avtal.
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l) Utkast Affärsplan 2022-2024
VD redogör för utkastet till Affärsplan 2022-2024. Beslut på Affärsplan 2022-2024 tas på 
styrelsemötet i november. 

m) Information Covid-19
VD informerar om vilka åtaganden bolaget gjort samt hur restriktionerna nu succesivt 
lättar.

n) Organisation
VD informerar om att bolaget den 3 september träffat en förlikning med Ledarna 
gällande ärendet i Arbetsdomstolen. 
VD redogör för den nya organisationen som började gälla den 1 september. 

o) Övrigt
VD har varit på en första träff i VD-utbildningen. 
Ordförande och vice ordförande kommer åka på Allmännyttans Ordförandeträff. 
VD informerar om fem skatteförslag för fler hyresrätter som är framtagna av 
Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. 
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§ 49
2021-09-21

Delårsrapport

Styrelsens beslut
Att godkänna förslag till Delårsrapport och skicka in den till kommunen. 

Sammanfattning
Ordförande redogör kortfattat för delårsrapporten. Resultatet per 2021-08-31 slutar på 23 015 tkr 
(fg år 27 449 tkr).

Beslutsunderlag
Förslaget redovisas som bilaga 16 § 49, Delårsbokslut.

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
07

86
bc

2-
ae

fb
-4

d6
0-

9e
27

-d
c2

90
e7

6d
d0

0

1011



Sida 7

Karlshamnsbostäder | Box 53, 374 21 Karlshamn | Tel 0454-819 00
Bankgiro 5914-6977 | Org.nr 556526-8355 | info@karlshamnsbostader.se | karlshamnsbostader.se

§ 50
2021-09-21

VD-instruktioner

Styrelsens beslut
Att fastställa Attest- och delegationsordning daterad 2021-09-21.

Sammanfattning
Ekonomichef redogör för Attest- och delegationsordning. 

Beslutsunderlag
Förslaget redovisas som bilaga 17 § 50, Attest- och delegationsordning 2021-09-21.  
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§ 51
2021-09-21

Hällaryd

Styrelsens beslut
Att ansöka till Stadsvapnet om kommunal borgen för 21 mkr för att fortsätta projektering för 
ombyggnad av Kommunalhuset i Hällaryd, Hällaryd 1:139. Om borgen ej beviljas ansöker vi om 
möjligheten att få sälja fastigheten, Hällaryd 1:139.

Sammanfattning
Ordförande redogör för förslag att gå vidare med Kommunalhuset i Hällaryd.

Beslutsunderlag
Förslaget redovisas som bilaga 18 § 51, Hällaryd 2021-09-21.  
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§ 52
2021-09-21

Övrigt
Nästa möte är styrelsekonferensen 2021-11-18 – 2021-11-19. Vi kommer ha rundtur i beståndet 
och sedan fortsätta på Eriksberg. 
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 § 53
2021-09-21

Avslut
Mötet avslutas av Ordförande.
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Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelseledamot: Magnus Olsson

Ekonomichef: Therese Eriksson

Ordförande: Ola Persson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: MAGNUS OLSSON
Date: 2021-09-22 13:17:26
BankID refno:  1ea7a1c0-ad3d-4c24-ab51-89ac3e5ecc02

Signed by: Anna Maria Therese Eriksson
Date: 2021-09-22 13:57:37
BankID refno:  5be59581-7a04-41cd-9869-cac9c36bf11c

Signed by: OLA PERSSON
Date: 2021-09-22 07:21:22
BankID refno:  08b196a0-1f2e-4770-951c-e20cba70cb81
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 265 650 kronor till 
Sverigedemokraterna i Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Vänsterpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 169 050 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Liberalerna 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 314 250 kronor till Moderaterna i 
Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Miljöpartiet de gröna i 
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 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 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. 
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn har 2022-01-19 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 9 
x 24 150 = 265 650) ska 265 650 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Vänsterpartiet i Karlshamn har 2022-03-04 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Centerpartiet i Karlshamn har 2022-03-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 5 x 24 
150 = 169 050) ska 169 050 kronor därmed utbetalas till partiet.  
 
Liberalerna Karlshamn har 2022-03-18 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna i Karlshamn har 2022-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 11 x 
24 150 = 314 250) ska 314 250 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet de gröna i Karlshamn har 2022-04-04 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 
x 24 150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 
Reviderad redovisning av kommunalt partistöd 2022 - Sverigedemokraterna i 
Karlshamn 
Granskningsintyg Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Västerpartiet Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 – Liberalerna Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Moderaterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Miljöpartiet 
Granskningsintyg Miljöpartiet 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-01-214-07 Dnr: 2022/190 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 112 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 265 650 kronor till 
Sverigedemokraterna i Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Vänsterpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 169 050 kronor till Centerpartiet i 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Liberalerna 
Karlshamn.  
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 314 250 kronor till Moderaterna i 
Karlshamn. 
 
att för år 2022 utbetala kommunalt partistöd om 96 600 kronor till Miljöpartiet de gröna i 
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 2022: 
 
Grundstöd:    Mandatbundet stöd: 
100 % av basbeloppet 48 300 kronor  50 % av basbeloppet 24 150 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. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-01-21 Dnr: 2022/190 

 

Sverigedemokraterna i Karlshamn har 2022-01-19 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 9 
x 24 150 = 265 650) ska 265 650 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Vänsterpartiet i Karlshamn har 2022-03-04 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Centerpartiet i Karlshamn har 2022-03-16 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 5 x 24 
150 = 169 050) ska 169 050 kronor därmed utbetalas till partiet.  
 
Liberalerna Karlshamn har 2022-03-18 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 x 24 
150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Moderaterna i Karlshamn har 2022-03-30 inkommit med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 11 x 
24 150 = 314 250) ska 314 250 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Miljöpartiet de gröna i Karlshamn har 2022-04-04 inkommit med skriftlig redovisning 
samt granskningsintyg för år 2021. I enlighet med beräkningsmodellen ovan (48 300 + 2 
x 24 150 = 96 600) ska 96 600 kronor därmed utbetalas till partiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Anna Sunnetofts tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 
Reviderad redovisning av kommunalt partistöd 2022 - Sverigedemokraterna i 
Karlshamn 
Granskningsintyg Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Västerpartiet Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Centerpartiet i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 – Liberalerna Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Moderaterna i Karlshamn 
Redovisning av kommunalt partistöd 2021 - Miljöpartiet 
Granskningsintyg Miljöpartiet 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg  
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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ffis*ary* 2022-04-08

Redovisning av lokalt partistöd, Sverigedemokraterna i Karlshamn

Redovisningen gäller för är:2021
Juridisk person: Sverigedemokraterna Karlshamn
Organisationsnummer: 802445-2453
E-mail : karlshamn@sd.se
Telefon: 070-267 9311

Erhållet partistöd 2021 : 261800,00

Sverigedemokraterna i Karlshamn har under räkenskapsåret'2021använt medlen ifrån partistödet
ändamålsenligt. De största utgifterna för föreningen har varit riktat mot att direkt stärka partiet i Karlshamn
och bedriva valrörelse.
För att stärka och sprida information har SD-Karlshamn bland annat bedrivit valrörelse och delat ut
informationsblad som har varit riktad mot medborgarna i Karlshamns kommun. Vidare har medel även
använts för att informera om partiet lokalt på sociala medier som film på youtube och facebook,
utskick,mm. Det har även i samarbete med distriKet anordnats utbildning och föreläsare för
medlemmarna i föreningen, samt interna utbildningar för kandidater till nämnder och fullmäktige.

De storre utgiftsposterna för SD-Karlshamns kommunförening exklusive eget lokalt valsparande har varit
fördelat enligt följande för räkenskapsåret 2021:

Lokalhyra
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsinventarier
Kostnad arrangemang medlemmar
Telefoni
Kostnader gruppmöten
lT-Tjänster
Bankkostnader
Riks.UTB
Reseersåttningar
Utbildning

Tommy

33 750,00
15 912,31
17 384,70
8 203,93
1 488,00
1 051,83
758,75
950,00
52 950,00
432,00
4 366,07

Emma Eriksson
Kassör SD-KarlshamnOrdförande

m
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G ranskningsintyg

Avser: Sverigedemokraterna Karlshamn
Organisationsnummer: 802445-2453
Verksamhetsär:2021

Efter granskning kan det konstateras att de medel som Sverigedemokraterna Karlshamn har tilldelats har
använts på ett korrekt sätt och uppfyller vad som anges i kommunallagen 4 kap 29-32 $. Medlen har
använts for att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin på olika sätt. Även om den absolut
största delen av bidraget har gått till den egna lokala valfonden inlör 2022 så har en stor del av pengarna
gått titt att beställa utbildningar, material och tjänster från partiets riksorganisation.

Här med intygas att partiet har följt ändamålet för bestämmelserna om lokalt partistöd
för Karlshamn kommun.

eh t,0 qfi s SÖt tIntygas av:

Namnförtydligande

Datum:

Ort:

/2q eoetu

Kou/t ildw kl
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Redovisning av kommunalt partistö d 2A2L
Vä nsterpartiet Karlshamn

Partistöd 2021 95 200 kr

Användning av partistödet

KARLSHAN,l NS MUN
KOMMLJNI(AFJSI-IE]-

rN K 2022 -03- 0 å

DNR. lq0

KARI.SHA \,I}JS K OM MII N
SEI{VI{i'i;",iiii

n N K 4022 -03- 0 f$Möten
Hemsida

Trycksaker
Energikostnad
Lokalkostnader
Bankavgifter
Porto
Uppvaktningar
Valfond

1 500 kr
4 67tkr
2576kr

54 L23 kr
500 kr

2 t36kr
1 090 kr

28 000 kr

Totalt 94 595 kr

Härmed intygas att ovanstående ing är korrekt.

Mörrum 2O22-O3-O?

Granskningsintyg

lag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa

överensstämmer med ovanstående redovisning

Karlshamn 2022-03-04

Helen Hallberg

% l ̂
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KARLSH AM N S KOM M U N
KOMMUNKANST,I E,T

rN K 2822 -03- 17

DN R.2.9.""?*/"t":.o"

LI B E R AL E R N A KAR L S H AM N
Av Komtnunallagen 2 kap 9 $ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier for att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). I enlighet rned samm a lag 2 kap
l1 $ ska en mottagare av partistöd årligen till kommunfullmäktige lämna en skliftlig redovisning som visar
att parlistödet har använts för de ändamål som angetts.

I enlighet med ovanstående lag erhöll Liberalerna Karlshamn ftir 2021 95 200 kr i partistöd av Karlshamns
kommun. Lokalfibreningen har även erhållit bidrag lor enskilda medlemmar samt lite avkastning från räntor.

Ksstnader i SE K
Avgift till länsförbundet 8070

Möten och aktiviteter 725
Uppvaktning och representation 715
Bankavgifter 853
Konferenser, Zoom 2595

Annonsering i100
Flemsida 300

Lön 30321

Trycksaker 600

Bokföringstjänster 2876
Övrigt 538

Avskrivning 2031

Summa 50724
Avgiften till Liberalernas länsförbund i Blekinge avser ersättning flor kostnader som lokalföreningen fått sorn

stöd i planeringen och genomforande av aktiviteter riktade till rnedlernmar och allmänhet som gemensamt

material och deltagande i gemensamrna utbildningar och aktiviteter. Möteskostnader rör fortäring och andra

kostuader vid rnöten och interuutbildningar. Konferenser och Zoom möte avser utveckling inom politiken flor

att deltagama och för övriga medlemmar'. Avskrivning avser inköpt kommunikationsutrustning sorn hade en

avskrivningsperiod på fem år. En medlemfu W har löst ut den rned 6000 kr

Mattias StiernerbielkeIsa Arvidsson

Revisor sor

LIEER,ALERNA KARLSHAMN

Kas
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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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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2022. 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2022. 
 
att taxorna gäller från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
att taxorna årligen räknas upp med SKRs sotningsindex i samband med att detta 
publiceras. 
 
att nytt beslut om taxor för rengöring och brandskyddskontroll ska underställas 
kommunfullmäktige senast inför taxeförändringen för år 2027. 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till taxor för år 2022 har räknats upp med relevant sotningsindex från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), +2,38 %. Av omräkningen följer att 
Karlshamns kommuns taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 664,80 kr/timme 
och taxan för brandskyddskontroll till 746,40 kr/timme. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll.  
 
I samband med att beredningsansvaret för taxor överfördes från Räddningstjänsten 
Västra Blekinge till Karlshamns kommun, beslutade kommunfullmäktige 2021-11-08 att 
taxan för rengöring och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun skulle lämnas 
oförändrad perioden augusti till december 2021. Bakgrunden till detta var att taxan 
förändrades i februari samma år och effekterna av en ny taxa byggd på SKRs index 
skulle få besvärliga konsekvenser. 
 
I SKRs Cirkulär 22:09 ”Sotningsindex 2022” rekommenderas att, när taxan räknas om i 
år, bör hänsyn tas till när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år.  Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska 
kunna erhållas under färre månader.  
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes för 2021 och när det införs för 2022. 
 
I föreliggande förslag till beslut används det mest tillämpbara indexet där 
utgångspunkten är att nuvarande taxa skulle ha införts i april 2021 och den nya taxan 
ska införas i juni 2022 (index + 2,38 %). 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) med ändringar markerade 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förslag till taxa för brandskyddskontroller med ändringar markerade 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller 
Antagen taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2021 KF 2021-02-15 
SKRs cirkulär 22:09 Sotningsindex 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Asa Nygren 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2022. 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2022. 
 
att taxorna gäller från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
att taxorna årligen räknas upp med SKRs sotningsindex i samband med att detta 
publiceras. 
 
att nytt beslut om taxor för rengöring och brandskyddskontroll ska underställas 
kommunfullmäktige senast inför taxeförändringen för år 2027. 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till taxor för år 2022 har räknats upp med relevant sotningsindex från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), +2,38 %. Av omräkningen följer att 
Karlshamns kommuns taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 664,80 kr/timme 
och taxan för brandskyddskontroll till 746,40 kr/timme. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll.  
 
I samband med att beredningsansvaret för taxor överfördes från Räddningstjänsten 
Västra Blekinge till Karlshamns kommun, beslutade kommunfullmäktige 2021-11-08 att 
taxan för rengöring och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun skulle lämnas 
oförändrad perioden augusti till december 2021. Bakgrunden till detta var att taxan 
förändrades i februari samma år och effekterna av en ny taxa byggd på SKRs index 
skulle få besvärliga konsekvenser. 
 
I SKRs Cirkulär 22:09 ”Sotningsindex 2022” rekommenderas att, när taxan räknas om i 
år, bör hänsyn tas till när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år.  Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska 
kunna erhållas under färre månader.  
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes för 2021 och när det införs för 2022. 
 
I föreliggande förslag till beslut används det mest tillämpbara indexet där 
utgångspunkten är att nuvarande taxa skulle ha införts i april 2021 och den nya taxan 
ska införas i juni 2022 (index + 2,38%). 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) med ändringar markerade 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förslag till taxa för brandskyddskontroller med ändringar markerade 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller 
Antagen taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2021 KF 2021-02-15 
SKRs cirkulär 22:09 Sotningsindex 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Asa Nygren 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-28 Dnr: 2022/906 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 146 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 115 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för rengöring (sotning) 2022 
 
att anta taxa för brandskyddskontroll 2022 
 
att taxorna gäller från och med lagakraftvunnet beslut 
 
att taxorna årligen räknas upp med SKRs sotningsindex i samband med att detta 
publiceras 
 
att nytt beslut om taxor för rengöring och brandskyddskontroll ska underställas 
kommunfullmäktige senast inför taxeförändringen för år 2027. 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget till taxor för år 2022 har räknats upp med relevant sotningsindex från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), +2,38 %. Av omräkningen följer att 
Karlshamns kommuns taxa för rengöring (sotning) föreslås justeras till 664,80 kr/timme 
och taxan för brandskyddskontroll till 746,40 kr/timme. 
 
Bakgrund 
 
Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får 
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll.  
 
I samband med att beredningsansvaret för taxor överfördes från Räddningstjänsten 
Västra Blekinge till Karlshamns kommun, beslutade kommunfullmäktige 2021-11-08 att 
taxan för rengöring och brandskyddskontroll inom Karlshamns kommun skulle lämnas 
oförändrad perioden augusti till december 2021. Bakgrunden till detta var att taxan 
förändrades i februari samma år och effekterna av en ny taxa byggd på SKRs index 
skulle få besvärliga konsekvenser. 
 
I SKRs Cirkulär 22:09 ”Sotningsindex 2022” rekommenderas att, när taxan räknas om i 
år, bör hänsyn tas till när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år.  Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska 
kunna erhållas under färre månader.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-28 Dnr: 2022/906 

 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes för 2021 och när det införs för 2022. 
 
I föreliggande förslag till beslut används det mest tillämpbara indexet där 
utgångspunkten är att nuvarande taxa skulle ha införts i april 2021 och den nya taxan 
ska införas i juni 2022 (index + 2,38%). 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) med ändringar markerade 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller med ändringar markerade 
Förslag till taxa för rengöring (sotning) 
Förslag till taxa för brandskyddskontroller 
Antagen taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2021 KF 2021-02-15 
SKRs cirkulär 22:09 Sotningsindex 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Asa Nygren 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Jörgen Svensson 
Verksamhetschef
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Justerat protokoll.  

Beslut: KF §  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för rengöring 2022

                 

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)         
Taxan gäller from 2022- 
 (Gällande taxa inom parantes)  
   
För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  
Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt SKRs sotningsindex. 

Taxa i Karlshamns kommun Timkostnad  Minutkostnad   
Samtliga taxor är inklusive moms  664,80 kr  (649,45 kr) 11,08 kr (10,82 kr) 

         
1. Objekt i småhus        
           
1.1 Grundavgift        
  Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)    

       

       Minuter  Kronor  

1.1.1 Helårsbebott hus   15,00  166,20 kr  (162,36 kr) 
            
1.1.2 Fritidshus   24,00  265,92 kr  (259,78 kr) 
           
           
1.2 Objektsavgift  Minuter  Kronor   
 Värmepanna olja  25,32  280,55 kr (274,07 kr) 
 Värmepanna olja miljögodkänd  30,32  335,95 kr (328,19 kr) 
 Värmepanna fast bränsle  30,32  335,95 kr (328,19 kr) 

 Värmepanna fast bränsle 
miljögodkänd  32,50  360,10 kr (351,78 kr) 

 Braskamin  22,50  249,30 kr (243,54 kr) 
 Loka eldstad  20,00  221,60 kr (216,48 kr) 
     

 
    

1.3 Tilläggsavgifter  
  

   
 Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m  3,84  42,55 kr (41,56 kr) 
 Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m  9,48  105,04 kr (102,61 kr) 
 Avstötning  2,89  32,02 kr (31,28 kr) 
 Stoftsugning  3,75  41,55 kr (40,59 kr) 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för rengöring (sotning) 

2 

2. Övriga objekt 
 

         

2.1  Objektsavgift    Minuter   Kronor   
  Värmepanna  - 50 Mcal/h  -  Se småhus    

  51-100  46,94  520,10 kr (508,09 kr) 
  101-150  54,43  603,08 kr (589,16 kr) 
  151-200  62,49  692,39 kr (676,40 kr) 
  201-250  48,18  727,40 kr (710,60 kr) 
  251-300  70,36  779,59 kr (761,59 kr) 

           
 

  Sidopanna -50  16,18  179,27 kr (175,13 kr) 

      51-100  29,47  326,53 kr (318,99 kr) 

    101-150  36,96  403,20 kr (400,06 kr) 

    151-200  45,02  498,82 kr (487,30 kr) 

    201-250  48,18  533,83 kr (521,51 kr) 

    251-300  52,89  586,02 kr (572,49 kr) 
           

 

  Separat rökkanal   4,00  44,32 kr (43,30 kr) 

  Hämtning av stege    6,00  66,48 kr (64,94 kr) 

  Administrationsavgift    9,00  99,72 kr (97,42 kr)    
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Författningssamling - Policydokument  

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnet protokoll 2022- 

Beslut: KF §  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för brandskyddskontroller 2022

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL         
Taxan gäller fr.o.m. 2022 – 
(Gällande taxa inom parantes)         
                  
För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 
kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  
Taxan indexregleras årligen enligt SKRs sotningsindex. 
      
Angivna avgifter anges då moms ej utgår i Karlshamns kommun. 
                  
1. Objekt i småhus     
                  
1.1 Grundavgift     
  Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll     
              
1.1.1 Helårsbebott hus 232,36 kr (226,96 kr)     
      
1.1.2 Fritidshus 345,99 kr (337,95 kr) 

    
      
1.2 Kontrollavgift   
  Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 756,89 kr/timme (739,29 kr/timme)  

i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel 
och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser. 

                  

2. Övriga objekt   
                  
2.1 Kontrollavgift             
  Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 756,89 kr/timme (739,29 kr/timme)  

i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från 
arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och 
protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser. 

                  

3. Efterkontroll   
  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 

1.2 eller 2.1 samt transportersättning. 
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4. Särskilda bestämmelser   
                  
4.1 Extra inställelse   
  För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 
samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 
samt en administrativ avgift om 133,86 kr (130,75 kr). 

                  
4.2 Transportersättning   
  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och 

åter till förrättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 
kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa. 

                  
4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid       
  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de 
merkostnader som arbetet föranlett. 

                  
4.4 Beräkning av timersättning       

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 
med den tid som är nedlagd i objektet. 

  

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med 
den tid som är nedlagd i objektet. 
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Gäller från: Justerat protokoll.  

Beslut: KF §  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för rengöring (sotning)

                 

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)         
Taxan gäller from 2022- 
                  
                  
För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  
Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt SKRs sotningsindex. 

        Timkostnad   Minutkostnad     
Taxa i Karlshamns kommun   664,80 kr    11,08 kr inkl. moms 

              
1. Objekt i småhus           
              
1.1 Grundavgift           
  Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)        

         
        Minuter   Kronor     
1.1.1 Helårsbebott hus   15,00  166,20 kr     
               
1.1.2 Fritidshus   24,00   265,92 kr     
              
              
1.2 Objektsavgift  Minuter   Kronor     
 Värmepanna olja  25,32  280,55 kr   
 Värmepanna olja miljögodkänd  30,32  335,95 kr   
 Värmepanna fast bränsle  30,32  335,95 kr   
 Värmepanna fast bränsle miljögodkänd  32,50  360,10 kr   
 Braskamin  22,50  249,30 kr   
 Loka eldstad  20,00  221,60 kr   

     
 

       
1.3 Tilläggsavgifter  

 
       

 Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m  3,84  42,55 kr   
 Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m  9,48  105,04 kr   
 Avstötning  2,89  32,02 kr   
 Stoftsugning  3,75  41,55 kr   
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2. Övriga objekt            
               
2.1 Objektsavgift  Minuter   Kronor     
  Värmepanna  - 50 Mcal/h -   Se småhus     

  51-100 46,94  520,10 kr   
  101-150 54,43  603,08 kr   
  151-200 62,49  692,39 kr   
  201-250 48,18  727,40 kr   
  251-300 70,36  779,59 kr   

              
  Sidopanna -50 16,18   179,27 kr    
      51-100 29,47   326,53 kr    
    101-150 36,96   403,20 kr    
    151-200 45,02   498,82 kr    
    201-250 48,18   533,83 kr    
    251-300 52,89   586,02 kr    
              
  Separat rökkanal  4,00  44,32 kr    
  Hämtning av stege  6,00  66,48 kr     
  Administrationsavgift  9,00  99,72 kr            
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Justerat protokoll.  

Beslut: KF §  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för brandskyddskontroller

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL         
Taxan gäller fr.o.m. 2022 - 

        
                  
För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 
kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  
Taxan indexregleras årligen enligt SKRs sotningsindex. 
      
Angivna avgifter anges då moms ej utgår i Karlshamns kommun. 
                  
                  
1. Objekt i småhus     
                  
1.1 Grundavgift     
  Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll     
                  
1.1.1 Helårsbebott hus 232,36 kr        
        
1.1.2 Fritidshus 

  
345,99 kr     

      
        
1.2 Kontrollavgift   
  Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 756,89 kr/timme i Karlshamns kommun. I 

kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av 
kontrollen. Se även särskilda bestämmelser. 

                  
2. Övriga objekt   
                  
2.1 Kontrollavgift             
  Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 756,89 kr/timme i Karlshamns kommun.  

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I 
kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av 
kontrollen. Se även särskilda bestämmelser. 

                  
3. Efterkontroll   
  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 

1.2 eller 2.1 samt transportersättning. 
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4. Särskilda bestämmelser   
                  
4.1 Extra inställelse   
  För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 
samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 
samt en administrativ avgift om 133,86 kr. 

                  
4.2 Transportersättning   
  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och 

åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 
kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa. 

                  
4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid       
  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de 
merkostnader som arbetet föranlett. 

                  
4.4 Beräkning av timersättning       

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 
med den tid som är nedlagd i objektet. 

  

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med 
den tid som är nedlagd i objektet. 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnet protokoll 2021-03-13 

Beslut: KF § 10, 2021-02-15 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för rengöring och  

brandskyddskontroll 2021 

                  

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)         

Taxan gäller from 2021-03-13 tills vidare 

                  

                  

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  

Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex. 

        Timkostnad   Minutkostnad     

Karlshamns kommun   649,45 kr   10,82 kr inkl. moms 

Senast beslutad: KF § 77, 2020-06-15             

Olofströms kommun   649,45 kr   10,82 kr inkl. moms 

Senast beslutad: KF § 17, 2018-02-12             

Sölvesborgs kommun    649,45 kr   10,82 kr inkl. moms 

Senast beslutad: KF § 33, 2018-03-26             

                  

1. Objekt i småhus             

                  

1.1 Grundavgift             

  Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)     

                  

1.1.1 Helårsbebott hus   Minuter   Kr     

  Karlshamn   15,00   162,36 kr     

  Olofström   21,07   228,06 kr     

  Sölvesborg   10,17   110,08 kr     

                

1.1.2 Fritidshus             

  Karlshamn   24,00   259,78 kr     

  Olofström   30,07   325,48 kr     

  Sölvesborg   19,22   208,04 kr     

                  

                

1.2 Objektsavgift   Minuter   Samtliga 

kommuner     

  Värmepanna olja 25,32   274,07 kr     

  Värmepanna olja miljögodkänd 30,32   328,19 kr     

  Värmepanna fast bränsle 30,32   328,19 kr     

  Värmepanna fast bränsle miljögodkänd    32,50   351,78 kr     

  Braskamin 22,50   243,54 kr     

  Lokaleldstad 20,00   216,48 kr     
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1.3 Tilläggsavgifter             

  Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m 3,84   41,56 kr     

  Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m 9,48   102,61 kr     

  Avstötning 2,89   31,28 kr     

  Stoftsugning 3,75   40,59 kr     

                

2. Övriga objekt             

                  

2.1 Objektsavgift Minuter   Samtliga 

kommuner     

  Värmepanna  - 50 Mcal/h     Se småhus     

    51-100 46,94   508,09 kr     

    101-150 54,43   589,16 kr     

    151-200 62,49   676,40 kr     

    201-250 65,65   710,60 kr     

    251-300 70,36   761,59 kr     

                

  Sidopanna -50 16,18   175,13 kr     

      51-100 29,47   318,99 kr     

    101-150 36,96   400,06 kr     

    151-200 45,02   487,30 kr     

    201-250 48,18   521,51 kr     

    251-300 52,89   572,49 kr     

                

  Separat rökkanal 4,00   43,30 kr     

  Hämtning av stege 6,00   64,94 kr     

  Administrationsavgift 9,00   97,42 kr     

 
TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL         

Taxan gäller from 2021-03-13 tills vidare 
        

                  
Senast beslutad: 

  
            

Karlshamns kommun KF § 77, 2020-06-15           
Olofströms kommun KF § 17, 2018-02-12           
Sölvesborgs kommun KF § 33, 2018-03-26           
  

  
  

            

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 

kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras årligen 

enligt sotningsindex. 

      

Angivna avgifter anges inklusive moms i Olofströms och Sölvesborgs kommun. I Karlshamns kommun är 

avgifterna angivna utan moms då moms ej utgår i Karlshamns kommun.      
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1. Objekt i småhus     

                  

1.1 Grundavgift     

  Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll     

                  

1.1.1 Helårsbebott hus         

  Karlshamn   226,96 kr           

  Olofström   293,28 kr           

  Sölvesborg   207,73 kr           

                  

1.1.2 Fritidshus               

  Karlshamn   337,95 kr           

  Olofström   430,73 kr           

  Sölvesborg   348,26 kr           

                  

1.2 Kontrollavgift   

  Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 

kommuner och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för 

teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda 

bestämmelser. 

                  

2. Övriga objekt   

                  

2.1 Kontrollavgift             

  Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 924,12 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 

kommun och med 739,29 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd 

inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk 

utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser. 

                  

3. Efterkontroll   

  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 

1.2 eller 2.1 samt transportersättning. 

                  

4. Särskilda bestämmelser   

                  

4.1 Extra inställelse   

  För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 

samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 

samt en administrativ avgift om 163,43 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med  

130,75 kr i Karlshamns kommun. 
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4.2 Transportersättning   

  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och 

åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 

kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa. 

                  

4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid       

  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de 

merkostnader som arbetet föranlett. 

                  

4.4 Beräkning av timersättning       

  För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 

med den tid som är nedlagd i objektet. 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med 

den tid som är nedlagd i objektet. 
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Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan 
för rengöring och brandskyddskontroll.  
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

CIRKULÄR 22:09 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Johan Gert 
Sophia Olofsson 

Sotningsindex 2022 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om 
tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 
2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att 
fastställa sotningsindex.  

Sotningsindex 2022 gäller från och med 2022-04-01 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det 
löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, (1,4 % från 1 april 2022). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,3  % 2022).  

Sotningsindexet för 2022 är 1,98 %. Beroende på när sotningsindex 
infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till 
eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv 
månader ska kunna erhållas under färre månader. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både 
när index infördes för 2021 och när det införs för 2022, Beräknade värden 
där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan. Ni som 
justerade taxan senare 2021 än tabellen redovisar eller behöver justera 
senare 2022 får kontakta SKR för beräkning av er justering, se 
kontaktuppgifter nedan. 

Pandemin försköt 2020 års avtalsrörelse vilket medförde att 
sotningsindexet då blev mycket försenat. För de kommuner som justerat 
taxan sent kan det medföra svängningar i taxan. Det är angeläget att justera 
taxan så snart som möjligt för att undvika behov av större justeringar i 
taxan. 

 

  

Räddningsnämnder 
Räddningschefer 
Kommunala räddningstjänstorganisationer 
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Införande av index 1 april 2021 1 maj 2021 1 juni 2021 
1 april 2022 1,98% 1,81% 1,61% 
1 maj 2022 2,16% 1,97% 1,75% 
1 juni 2022 2,38% 2,17% 1,93% 

Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2021 och införs för 2022. 

 

Konstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er 
kommuner likväl som för SKR och SSR. Indexet har dessutom 
begränsningar som uppmärksammats i samband med den pga. pandemin 
försenade avtalsrörelsen 2020. SKR och SSR har därför för avsikt att 
undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. Vi återkommer med 
information om det blir aktuellt att ändra på indexet för sotning. 

 

Vid frågor eller andra behov av anpassade indexberäkningar går det bra att 
kontakta info@skr.se, 08-452 70 00. 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Gunilla Glasare 

 Ann-Sofie Eriksson 
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PROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun upphör den 31 december 2022. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och 
Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 
värdkommun. 
 
att den gemsamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att anta avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, Blekinge 
överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten för 
Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner. 
 
att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 
överförmyndarnämnd. 
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från 
och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av 
motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 januari 2021 samverkar kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
om gemensamt kansli för överförmyndarverksamhet med Ronneby som värdkommun. 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
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Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 2021-2022. 
  
Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i Karlshamn och 
Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby och det gemensamma 
överförmyndarkansliet med geografisk placering i Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 
1 februari 2021. 
 
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 
volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering 
genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 
 
Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att sammanfoga de tre 
verksamheterna till en och det arbetet planerar att fortsätta framöver.  
 
Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 
samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den fortsatta 
samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med kommunstyrelsernas presidier och 
information om processen förmedlats till överförmyndarnämnderna.  
 
Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och med 1 
januari 2023 bl.a. avseende, dels förvaltningsorganisation, dels politisk organisation. 
Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, verksamhetsstyrning och budgetsamråd, 
ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv och avtalstid.  
 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun 
överförs genom avtalet till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, 
Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, politiska 
organisation.  
 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn 
och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i 
Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska 
utses bland värdkommunens ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice 
ordförande ska utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses 
bland Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 
Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 
 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  
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Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och överförmyndarkansliet 
utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation där medarbetarna har sin 
anställning. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i 
Ronneby centralort, Metallgatan 1.  
 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 
värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  
 
Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 
samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om 
den gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och 
investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 
verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar 
som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 
samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens 
ekonomi utifrån värdkommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara 
vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte 
behandlar individärende. 
 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet 
med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 
nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 
värdkommunens arkivreglemente. Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de 
samverkande kommunerna ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive 
kommuns arkivreglemente.  
 
Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 
fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före 
utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun. Avtalet är giltigt under 
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förutsättning att kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.  
 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Överförmyndarnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Enhetschef för servicecenter Lena Axelsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Författningssamlingen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun upphör den 31 december 2022. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och 
Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 
värdkommun. 
 
att den gemsamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att anta avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, Blekinge 
överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten för 
Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner. 
 
att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 
överförmyndarnämnd. 
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från 
och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av 
motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 januari 2021 samverkar kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
om gemensamt kansli för överförmyndarverksamhet med Ronneby som värdkommun. 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 

1057



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 2021-2022. 
  
Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i Karlshamn och 
Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby och det gemensamma 
överförmyndarkansliet med geografisk placering i Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 
1 februari 2021. 
 
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 
volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering 
genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 
 
Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att sammanfoga de tre 
verksamheterna till en och det arbetet planerar att fortsätta framöver.  
 
Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 
samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den fortsatta 
samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med kommunstyrelsernas presidier och 
information om processen förmedlats till överförmyndarnämnderna.  
 
Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och med 1 
januari 2023 bl.a. avseende, dels förvaltningsorganisation, dels politisk organisation. 
Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, verksamhetsstyrning och budgetsamråd, 
ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv och avtalstid.  
 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun 
överförs genom avtalet till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, 
Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, politiska 
organisation.  
 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn 
och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i 
Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska 
utses bland värdkommunens ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice 
ordförande ska utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses 
bland Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 
Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 
 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  
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Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och överförmyndarkansliet 
utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation där medarbetarna har sin 
anställning. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i 
Ronneby centralort, Metallgatan 1.  
 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 
värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  
 
Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 
samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om 
den gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och 
investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 
verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar 
som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 
samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens 
ekonomi utifrån värdkommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara 
vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte 
behandlar individärende. 
 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet 
med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 
nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 
värdkommunens arkivreglemente. Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de 
samverkande kommunerna ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive 
kommuns arkivreglemente.  
 
Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 
fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före 
utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun. Avtalet är giltigt under 
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förutsättning att kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.  
 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Överförmyndarnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Enhetschef för servicecenter Lena Axelsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 
kommun 2022-03-29 Dnr: 2019/1162 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 143 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 99 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  

 
 
Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkansli för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun upphör den 31 december 2022. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamns, Karlskronas och 
Ronnebys kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 
värdkommun. 
 
att den gemsamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att anta avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd, Blekinge 
överförmyndarnämnd, och förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten för 
Karlshamns, Karlskronas och Ronnebys kommuner. 
 
att anta reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd. 
 
att överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun ska avhända sig de allmänna 
handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 
överförmyndarnämnd. 
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från 
och med den 1 januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas.  
 
att den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 
Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de register och annan 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
att besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av 
motsvarande beslut fattas i samtliga tre kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 januari 2021 samverkar kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
om gemensamt kansli för överförmyndarverksamhet med Ronneby som värdkommun. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(4) 
 2022-03-29 Dnr: 2019/1162 

 

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 2021-2022. 
  
Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i Karlshamn och 
Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby och det gemensamma 
överförmyndarkansliet med geografisk placering i Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 
1 februari 2021. 
 
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad 
sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 
kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 
volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering 
genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 
 
Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att sammanfoga de tre 
verksamheterna till en och det arbetet planerar att fortsätta framöver.  
 
Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 
samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den fortsatta 
samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med kommunstyrelsernas presidier och 
information om processen förmedlats till överförmyndarnämnderna.  
 
Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och med 1 
januari 2023 bl.a. avseende, dels förvaltningsorganisation, dels politisk organisation. 
Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, verksamhetsstyrning och budgetsamråd, 
ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv och avtalstid.  
 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun 
överförs genom avtalet till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, 
Blekinge överförmyndarnämnd.  
 
Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, politiska 
organisation.  
 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn 
och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i 
Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska 
utses bland värdkommunens ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice 
ordförande ska utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses 
bland Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 
Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 
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Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  
 
Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och överförmyndarkansliet 
utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation där medarbetarna har sin 
anställning. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i 
Ronneby centralort, Metallgatan 1.  
 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 
värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  
 
Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 
samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om 
den gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och 
investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 
verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar 
som styr verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 
samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens 
ekonomi utifrån värdkommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara 
vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte 
behandlar individärende. 
 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet 
med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 
nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 
värdkommunens arkivreglemente. Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de 
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samverkande kommunerna ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive 
kommuns arkivreglemente.  
 
Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 
fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före 
utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun. Avtalet är giltigt under 
förutsättning att kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.  
 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Överförmyndarnämnden  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
HR-chef Marie Björnsson 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
Administrativ chef Christina Svensson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Enhetschef för servicecenter Lena Axelsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningsjurist Jonna Nilsson 
Författningssamlingen  
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Avtal om samverkan  
avseende gemensam överförmyndarnämnd och förvaltningsorganisation 
för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
kommuner.  

Kommunerna Karlshamn (organisationsnummer 212000 - 0845), Karlskrona 

(organisationsnummer 212000 - 0829) och Ronneby (organisationsnummer 212000 - 0837), 

överenskommer genom detta avtal om gemensam nämnd och gemensam 

förvaltningsorganisation för samverkan inom överförmyndarverksamheten från och med den 

1 januari 2023.  

Den gemensamma nämnden benämns Blekinge överförmyndarnämnd (nedan kallad nämnd) 

och ingår i Ronneby kommuns organisation.  

 

§ 1 Inledning  
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre förutsättningar att 

bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande kommunerna. 

Kommunerna har samverkat genom gemensamt kansli under 2020-2021. Den samverkan ska 

fortsätta. Vidare utvecklas samverkan genom bildande av gemensam överförmyndarnämnd 

från och med 1 januari 2023.  

Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad sårbarhet för 

överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, 

kostnadseffektivisering och större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar 

inom ansvarsområdet. Vidare ska fortsatt digitalisering genomföras av de processer som är 

lämpliga inom verksamhetsområdet. 

 

§ 2 Uppgifter 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun överförs 

genom detta avtal till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, Blekinge 

överförmyndarnämnd. 

 

§ 3 Politisk organisation 
3:1 Namn och säte för nämnden 
Den gemensamma nämnden benämns Blekinge överförmyndarnämnd.  
Den gemensamma nämnden ska ingå i värdkommunens politiska organisation.  

 

3:2 Antal ledamöter och ersättare, val av dessa och ersättares tjänstgöringsordning 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn och 

Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i Karlskrona 

väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en ordförande, en 

förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska utses bland 
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värdkommunens ordinarie ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice ordförande ska 

utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses bland Karlshamns 

ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby.  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall i första hand ersättare från den egna kommunen tjänstgöra i den ordning 

ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges protokoll. Om ersättare från den egna kommunen 

är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall 

följande ordning gälla:  

För ledamot tillhörande angiven kommun inträder ersättare från kommun i nedan angiven 

ordning 

Karlshamns kommun   1. Karlskrona kommun  2. Ronneby kommun 

Karlskrona kommun  1. Ronneby kommun  2. Karlshamns kommun 

Ronneby kommun  1. Karlshamns kommun  2. Karlskrona kommun 

 

3:3 Mandatperiod 
Nämndens ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år året efter ordinarie 

val till kommun med start den 1 januari 2023.    

3:4 Reglemente 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande 

kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  

3:5 Protokoll 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 

anslagstavlor.  

3:6 Arvode till förtroendevalda 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, beslutas 

och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar 

till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen och ingår inte i 

den gemensamma nämndens verksamhetsbudget.  

 

§ 4 Förvaltningsorganisation - värdkommun 
4:1 Värdkommun  
Ronneby kommun är värdkommun och överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens 

förvaltningsorganisation. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska 

placering i Ronneby centralort. 

4:2 Lokaler 
Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för verksamheten 

i Ronneby centralort. För att säkerställa tillgänglighet i alla tre kommunerna ska Karlshamn 

och Karlskrona vid behov upplåta lokaler för besök och möten som behövs i respektive 

kommun. 

4:3 Medarbetare 

Medarbetare har sin anställning i Ronneby kommun. Alla arbetsrättsliga frågor administreras 
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av Ronneby kommun. 

 

§ 5 Verksamhetsstyrning och budgetsamråd 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 

värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  

Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. Det ankommer på 

ordförande i den gemensamma nämnden med stöd av förvaltningschef för 

överförmyndarkansliet, eller som denne utser i sitt ställe, att inbjuda företrädare från de 

deltagande kommunerna. Respektive kommun utser företrädare att inbjudas till samrådet.  

De samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om den 

gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och investeringsbudget att 

utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

De samverkande kommunerna delar kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av 

kostnader för personal, lokaler och administrativa kostnader.  

Fördelning mellan kommunerna av den preliminära budgeten för nästkommande 

verksamhetsår utgår från den totala ärendemängden året innan beredningsåret. Exempel: 

Kommunens andel av det totala antalet unika ärende 2021 utgör underlag för fördelning av 

preliminär budget för 2023.  

 

§ 6 Ekonomi  
6:1 Beslut om budget och bokslut 
Budgetprocessen följer den för värdkommunens övriga nämnder. Beslut om budget och 

bokslut fattas i värdkommunens kommunfullmäktige.  

6:2 Kostnadsfördelning  
De samverkande kommunerna delar kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av 

kostnader för personal, lokaler och administrativa kostnader.  

Årskostnaden avseende den gemensamma nämndens totala kostnader, exklusive arvode och 

ersättningar till förtroendevalda och ställföreträdare, fördelas efter kommunernas 

ärendemängder, dvs respektive kommuns andel ärende av det totala antalet unika ärende 

utgör procentuell andel av den totala kostnaden för verksamheten. Exempel: Kommunernas 

andel av det totala antalet unika ärende 2022 utgör underlag för kostnadsfördelning 2023.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel av 

det totala antalet ärende året innan.  

Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma nämnden. 

Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och utbetalning av 

ersättning till ställföreträdare sker av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare 

kostnadsförs på respektive huvudmans hemkommun.  

6:3 Ersättning till värdkommunen 
Antal ärende som ligger till grund för beräkning av kostnadsfördelning mellan kommunerna 
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utgörs av fördelning av antalet unika ärende verksamhetsåret innan. Exempel: Kommunernas 

andel av det totala antalet unika ärende 2022 utgör underlag för kostnadsfördelning 2023.  

Deltagande kommuner debiteras utifrån sin procentuella ärendeandel året innan av den 

budgeterade kostnaden innevarande verksamhetsår. Debitering sker kvartalsvis i efterskott. 

Exempel: Deltagande kommuner debiteras i mars 2023 med en fjärdedel av sin ärendedel för 

2022 av den budgeterade kostnaden 2023.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel av 

det totala antalet ärende året innan och regleras efter verksamhetsårets slut.  

Värdkommunen ersätts för kostnader avseende utbetalning av ersättningar till ställföreträdare. 

De deltagande kommunerna debiteras kvartalsvis i efterskott för den faktiska 

kommunkostnaden. 

 

§ 7 Insyn, samråd och uppföljning  
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 

verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar som styr 

verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 

samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens ekonomi 

utifrån värdkommunens rutiner.  

Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara vid den 

gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte behandlar 

individärende. 

Ordförande i den gemensamma nämnden med stöd av förvaltningschef för 

överförmyndarkansliet, eller som denne utser i sitt ställe, inbjuder företrädare för de 

samverkande kommunerna till samråd inför kommande års beslut om mål, inriktning och 

budget senast den 15 mars varje år.  

Utöver ovanstående samråd ska de samverkande kommunerna träffas minst en gång om året, 

under hösten, för att gemensamt följa upp verksamheten. Ordförande i den gemensamma 

nämnden med stöd av förvaltningschef för överförmyndarkansliet, eller som denne utser i sitt 

ställe, inbjuder företrädare för de samverkande kommunerna till uppföljningsmöte. 

 

§ 8 Arkiv 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet med 

reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 

nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 

värdkommunens arkivreglemente. 

Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de samverkande kommunerna ha genomfört 

gallring för slutarkivering enligt respektive kommuns arkivreglemente.  

Om den gemensamma nämnden upphör överförs verksamheten med dess handlingar i 

pågående ärende och arkiv till den kommun där verksamheten enligt lag skulle ha bedrivits 

om inte den gemensamma nämnden funnits.  
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§ 9 Äganderätt till egendom samt försäkring 
Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i kansliets verksamhet 

samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten. 

 

§ 10 Skadeståndsansvar 
Skador som uppkommit innan inrättandet av den gemensamma överförmyndarnämnden är ett 

ansvar för den kommun vilken ansvarade för handläggningen av aktuellt ärende.  

Skador som uppstår efter det att den gemensamma nämnden bildats blir ett ansvar för den 

gemensamma nämnden och kostnaderna fördelas mellan samtliga samverkande kommuner 

enligt kostnadsfördelningen kommunens procentuella andel av det totala antalet ärende. 

 
§ 11 Omförhandling  
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal väsentligt förändras har 

kommundirektör, eller som denne utser i sitt ställe, i var och en av de samverkande 

kommunerna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.  

 

§ 12 Tvist 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska, i första hand avgöras genom 

förhandling mellan parterna. Om oenighet kvarstår efter förhandling ska, om parterna inte 

enas om annat, tvisten avgöras av allmän domstol.  

 

§ 13 Avtalstid, giltighet och uppsägning 
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023. Avtalet är giltigt under förutsättning att 

kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt avtalet genom beslut 

som vunnit laga kraft.  

Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 

fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före utgången 

av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun.  

 

§ 14 Samverkans upphörande 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 

respektive kommun. Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive kommun 

överlämna personakter vid samverkans upphörande. 

 

Vid upphörande av det gemensamma kansliet fördelas tillgångarna och 

avvecklingskostnaderna mellan samverkanskommunerna utifrån principen kommunens 

procentuella andel av det totala antalet ärende senaste kalenderåret. Vid eventuell oenighet 

ankommer det på kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling med 

kommundirektörerna i samverkanskommunerna.  
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Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt 

 

………………………….kommun 2022- 

______________________________ 

 

Namnförtydligande 

………………………….kommun 2022- 

______________________________ 

 

Namnförtydligande 

………………………….kommun 2022- 

______________________________ 

 

Namnförtydligande
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  

Gäller från och med: 1 januari 2023 
Antagen:  

Ändrad:  

FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLEMENTE BLEKINGE 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Reglemente för Blekinge 
överförmyndarnämnd 

Ronneby, Karlskrona och Karlshamns kommuner har i avtal kommit överens om att från och 

med 1 januari 2023 bilda en gemensam överförmyndarnämnd. Detta görs i enlighet med 

kommunallag och bestämmelserna i gällande speciallagar inom området.  

Ronneby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. Blekinge överförmyndarnämnd kallas i reglementet för nämnden. 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

1 kap. Inledande bestämmelser 
Allmänt om nämndens uppgifter 
1 §  
Överförmyndarnämnden har till uppgift att ansvara för och fullgöra de samverkande 

kommunernas uppgifter vad avser överförmyndarfrågor och vad som sägs i lag om 

överförmyndarnämnd och överförmyndare. 

2 kap. Nämndens ansvar 
Ansvarsområden 
2 §  
Överförmyndarnämnden ska inom sina ansvarsområden 

1. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell 

lagstiftning, 

2. ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (för detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll), 

3. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt 

4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. 

1071



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE  

  BLEKINGE 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

2 (10)

Allmänna uppgifter 
3 §  
Överförmyndarnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för  

1. utformning av informationsverksamhet, 

2. arbetet med kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling, 

3. vården av nämndens arkiv, 

4. underhåll och förvaltning av lös egendom, 

5. investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag, 

6. arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

7.  följa lokalt samverkansavtal, samt vid behov förhandla enligt 11-14 och 38 §§ och 

information enligt 19 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser 

nämndens verksamhetsfrågor, 

8. registeransvar för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över, samt  

9. besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Avtal 
4 §  
Överförmyndarnämnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om förhyrning av lokaler 

för sin verksamhet med en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till 10 

prisbasbelopp per år.  

Ovan nämnda rätt avser externt förhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För 

hyrestider överstigande fem år eller 10 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfullmäktiges 

beslut. 

Personuppgifter 
5 §  
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 

som sker i nämndens verksamhet. 

Författningssamling 
6 §  
Nämnden ansvarar för att uppdatera författningssamling inom verksamhetsområdet och att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Information och samråd 
7 §   
Nämnden och nämndens ordförande ska i möjligaste mån från förvaltning och andra nämnder 

erhålla den information och det underlag som behövs för sin verksamhet. 

Rätten till information och underlag innefattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
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Samråd bör även ske med föreningar och organisation när dessa är särskilt berörda.  

Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster. 

Nämndens uppföljning och redovisning 
8 §  
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 

fullmäktige lämnat dem; 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

3 kap.  Organisation. 
Organisation inom verksamhetsområdet 
1 §  
Nämnden ansvarar för dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning och andra författningar för verksamheten. 

Sammansättning 
2 §  
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.  

Ronneby kommun och Karlshamn kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare. 

Karlskrona kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara 

ordförande och två vice ordförande.  

Enligt kommunallagen ska värdkommunen utse ordföranden och vice ordförande i nämnden. 

Ronneby kommun ges funktionen som ordförande. Förste vice ordförande ska utses bland 

Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses bland Karlshamns ledamöter. 

Presidium 
3 §  
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande 

och utses av kommunfullmäktige.   

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 
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Utskott 
4 §  
Nämnden får framställa till fullmäktige om att inrätta utskott. Utskottet ska bestå av så många 

ledamöter som fullmäktige beslutar. 

Personal 
5 §  
Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av 

nämndens uppgifter ingår i kommunledningsförvaltningen. 

Ordförande 
6 §  
Det åligger ordförande 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärenden som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, samt 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

4 kap. Nämndens arbetsformer m.m. 
Sammanträde 
1 §  
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 

extra sammanträdet 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet.  

Nämnden ska senast i november fastställa tiderna för ordinarie sammanträde nästkommande år. 

Andra sammanträden 
2 § 
När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas. 
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Ansvar för kallelse 
3 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

När varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den som har 

tjänstgjort som ledamot i nämnden längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Formalia och utskick av kallelse 
4 § 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara på 

vid sammanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Föredragningslista 
5 § 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Offentliga sammanträden 
6 § 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.  

Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Sammanträde på distans 
7 §  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans i nämnden. 

Närvarorätt 
8 §  
Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna får närvara och delta vid 

sammanträden med nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelserna denna rätt.  
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Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har också rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 

närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 

det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Kommundirektörens närvarorätt 
9 §  
Kommundirektören får närvara vid nämndens sammanträden.   

Nämndsekreterarens närvarorätt 
10 §  
Nämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar för protokollföring vid nämndens 

sammanträden. 

Medborgarförslag 
11 §  
Medborgarförslag, där fullmäktige 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 fullmäktige.  

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett 

medborgarförslag.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från 

det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige.  

Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kan 

förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och 

oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.   

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 

närvara när nämnden behandlar ärendet i överläggningarna men inte när beslut fattas. 

5 kap. Ledamots tjänstgöring  
Ledamots förhinder 
1 § 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. 
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Ersättares tjänstgöring  
2 § 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Tjänstgöringsordning  
3 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall i första hand ersättare från den egna kommunen tjänstgöra i den ordning 

ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges protokoll.  

Om ersättare från den egna kommunen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla:  

För ledamot tillhörande angiven kommun inträder ersättare från kommun i nedan angiven 

ordning: 

Karlshamns kommun         1. Karlskrona kommun        2. Ronneby kommun 

Karlskrona kommun            1. Ronneby kommun          2. Karlshamns kommun 

Ronneby kommun               1. Karlshamns kommun       2. Karlskrona kommun 

En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt i ledamotens ställe.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 

protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring  
4 § 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna.  

Yrkanden 
5 § 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 

skriftligt.  

 
Deltagande i beslut  
6 § 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om nämnden fattar det 

med acklamation.  

Reservation 
7 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 

har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  
8 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
9 § 
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 

gällande bestämmelser. 

Delgivning  
10 § 
Delgivning till nämnden sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden 

utser. 

Undertecknande av handlingar  
11 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden, eller vid förfall för ordföranden, av vice ordföranden och kontrasigneras av en 

anställd som nämnden bestämmer.  
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
12 § 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 

sammanträde, får nämnden utse annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 

fullgörs ordförandes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot i nämnden längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller övriga presidiets uppgifter.  
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6 kap. Utskott 
Ordförande 
1 § 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 

ordförande och två vice ordföranden. 

Utskottets arbetsformer 
2 § 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Fyllnadsval 
3 § 
Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Sammanträde och protokoll 
4 § 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträdet ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

Utskottets arbetsformer 
5 § 
Vad som föreskrivs i detta reglemente om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av 

hinder att närvara vid nämndens sammanträde och ersättare för ordförande i nämnden gäller i 

tillämpliga delar även för utskottet, om inte annat särskilt har föreskrivits.  

Utskottet bestämmer utöver vad som följer av detta reglemente själv sina arbetsformer. 

 

 

 

Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023.
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:15. Ajournering klockan 17:55-18:15 

Beslutande Gertrud Ivarsson Ordförande (C) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom 
Claes Jansson 

Ledamot 
Ledamot 

(C) 
(MP) § 108 

Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 108, 
113 

Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 107 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Momma Merzi (S) 
Iman Omairat (L) 
Jonas Lingvärn (SD) 

 Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Jan Bremberg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Mona Wettergren (SD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 98-134  

Utses att justera Linda Winnetoft och Lars-Olof Larsson 

Justeringsdatum  2020-10-05 
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Sekreterare  
 Anna Persson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Gertrud Ivarsson  
   
Justerande Digital signatur 

Linda Winnetoft 
Digital signatur 
Lars-Olof Larsson 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-09-28 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-10-05 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 104 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona 2019/1162 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun 
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om gemensam förvaltningsorganisation 
  
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun 
  
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett 
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet. 
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.  
 
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre 
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i 
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram 
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation. 
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad 
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling. 
 
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till 
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt. 
 
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om 
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt 
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och 
Karlshamns kommun besluta 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med 
Ronneby som värdkommun, 
 
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 
förvaltningsorganisation,  
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt  
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att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd 
i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. 
KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför 
och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716. 
KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers 
20200703 rev 20200705. 
Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om 
överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 

 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samverkanskommunerna 
 
 
 
 
 
 

1084



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att preliminär budget för överförmyndarverksamheten för år 2023 är 2 938 000 kr för 
Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
att budgeten för överförmyndarverksamheten förs över till kommunstyrelsens 
budgetram från och med 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Det är Ronneby kommun, värdkommunen, som upprättar budgeten för den 
gemensamma nämnden i samråd med de övriga samverkande kommunerna. 
Utgångspunkterna för hur överförmyndarverksamheten ska finansieras framgår av 
avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
Vid uträkningen av kostnaderna för överförmyndarverksamheten för de samverkande 
kommunerna år 2023 har utgångspunkten varit budgetförutsättningarna i respektive 
kommun för år 2020 och därefter har en harmonisering av verksamheten 
kostnadsmässigt eftersträvats. Kostnaden för gemensamt överförmyndarkansli har 
preliminärt beräknats uppgå till 7 035 962 kr.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

År 2021 hade Karlshamns kommun 532 ärenden, vilket motsvarar 26,7 procent av den 
totala mängden ärenden inom överförmyndarverksamheten för Karlshamns, Karlskronas 
och Ronnebys kommuner. Det innebär att den preliminära kostnaden för Karlshamns 
kommuns del för överförmyndarkansliet preliminärt beräknas uppgå till 1 878 602 kr.  
 
Därutöver tillkommer overheadkostnader på totalt 100 000 kr för bl.a. nämndsekretariat 
och ekonomi- och löneadministration, vilket delas lika på de tre samverkande 
kommunerna. Kostnaden för Karlshamns kommuns del blir 33 333 kr. Den 
sammanlagda kostnaden för överförmyndarkansli och overheadkostnader blir för 
Karlshamns kommuns del 1 911 935 kr.  
 
Kostnaden för ställföreträdare beräknas uppgå till 1 026 000 kr, vilket motsvarar den 
posten i internbudgeten för överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun år 2021.  
 
Preliminär budgetram för överförmyndarverksamheten för år 2023 är därmed 2 938 000 
kr för Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
Kostnader Ställföreträdare överförmyndarnämnden 2015-2021 
Sammanställning budget och drift överförmyndarnämnden 2015-2021 
Verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att preliminär budget för överförmyndarverksamheten för år 2023 är 2 938 000 kr för 
Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
att budgeten för överförmyndarverksamheten förs över till kommunstyrelsens 
budgetram från och med 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Det är Ronneby kommun, värdkommunen, som upprättar budgeten för den 
gemensamma nämnden i samråd med de övriga samverkande kommunerna. 
Utgångspunkterna för hur överförmyndarverksamheten ska finansieras framgår av 
avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
Vid uträkningen av kostnaderna för överförmyndarverksamheten för de samverkande 
kommunerna år 2023 har utgångspunkten varit budgetförutsättningarna i respektive 
kommun för år 2020 och därefter har en harmonisering av verksamheten 
kostnadsmässigt eftersträvats. Kostnaden för gemensamt överförmyndarkansli har 
preliminärt beräknats uppgå till 7 035 962 kr.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

År 2021 hade Karlshamns kommun 532 ärenden, vilket motsvarar 26,7 procent av den 
totala mängden ärenden inom överförmyndarverksamheten för Karlshamns, Karlskronas 
och Ronnebys kommuner. Det innebär att den preliminära kostnaden för Karlshamns 
kommuns del för överförmyndarkansliet preliminärt beräknas uppgå till 1 878 602 kr.  
 
Därutöver tillkommer overheadkostnader på totalt 100 000 kr för bl.a. nämndsekretariat 
och ekonomi- och löneadministration, vilket delas lika på de tre samverkande 
kommunerna. Kostnaden för Karlshamns kommuns del blir 33 333 kr. Den 
sammanlagda kostnaden för överförmyndarkansli och overheadkostnader blir för 
Karlshamns kommuns del 1 911 935 kr.  
 
Kostnaden för ställföreträdare beräknas uppgå till 1 026 000 kr, vilket motsvarar den 
posten i internbudgeten för överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun år 2021.  
 
Preliminär budgetram för överförmyndarverksamheten för år 2023 är därmed 2 938 000 
kr för Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
Kostnader Ställföreträdare överförmyndarnämnden 2015-2021 
Sammanställning budget och drift överförmyndarnämnden 2015-2021 
Verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-30 Dnr: 2022/1063 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 144 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 100 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  

 
 
Budget för överförmyndarverksamheten år 2023 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att preliminär budget för överförmyndarverksamheten för år 2023 är 2 938 000 kr för 
Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
att budgeten för överförmyndarverksamheten förs över till kommunstyrelsens 
budgetram från och med 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2020-09-28, § 104 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun. 
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun. 
 
Det är Ronneby kommun, värdkommunen, som upprättar budgeten för den 
gemensamma nämnden i samråd med de övriga samverkande kommunerna. 
Utgångspunkterna för hur överförmyndarverksamheten ska finansieras framgår av 
avtalet om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby.  
 
Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för personal, lokaler 
och administrativa kostnader delas av de tre samverkande kommunerna. 
Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas ärendemängder.  
 
Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel 
av det totala antalet ärende året innan.  
 
Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma 
nämnden, Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och 
utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs av värdkommunen. Ersättning till 
ställföreträdare ska kostnadsföras på respektive huvudmans hemkommun.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-30 Dnr: 2022/1063 

 

Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, 
beslutas och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på 
hemkommunen.  
 
Vid uträkningen av kostnaderna för överförmyndarverksamheten för de samverkande 
kommunerna år 2023 har utgångspunkten varit budgetförutsättningarna i respektive 
kommun för år 2020 och därefter har en harmonisering av verksamheten 
kostnadsmässigt eftersträvats. Kostnaden för gemensamt överförmyndarkansli har 
preliminärt beräknats uppgå till 7 035 962 kr.  
 
År 2021 hade Karlshamns kommun 532 ärenden, vilket motsvarar 26,7 procent av den 
totala mängden ärenden inom överförmyndarverksamheten för Karlshamns, Karlskronas 
och Ronnebys kommuner. Det innebär att den preliminära kostnaden för Karlshamns 
kommuns del för överförmyndarkansliet preliminärt beräknas uppgå till 1 878 602 kr.  
 
Därutöver tillkommer overheadkostnader på totalt 100 000 kr för bl.a. nämndsekretariat 
och ekonomi- och löneadministration, vilket delas lika på de tre samverkande 
kommunerna. Kostnaden för Karlshamns kommuns del blir 33 333 kr. Den 
sammanlagda kostnaden för överförmyndarkansli och overheadkostnader blir för 
Karlshamns kommuns del 1 911 935 kr.  
 
Kostnaden för ställföreträdare beräknas uppgå till 1 026 000 kr, vilket motsvarar den 
posten i internbudgeten för överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun år 2021.  
 
Preliminär budgetram för överförmyndarverksamheten för år 2023 är därmed 2 938 000 
kr för Karlshamns kommun, exklusive kostnad för ersättning till förtroendevalda i den 
gemensamma nämnden.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 
Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och 
Ronneby 
Protokollsutdrag KF § 104/2020 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 
Kostnader Ställföreträdare överförmyndarnämnden 2015-2021 
Sammanställning budget och drift överförmyndarnämnden 2015-2021 
Verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren  
Ekonom Ann-Louise Philip 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Avtal om samverkan  
avseende gemensam överförmyndarnämnd och förvaltningsorganisation 
för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
kommuner.  

Kommunerna Karlshamn (organisationsnummer 212000 - 0845), Karlskrona 

(organisationsnummer 212000 - 0829) och Ronneby (organisationsnummer 212000 - 0837), 

överenskommer genom detta avtal om gemensam nämnd och gemensam 

förvaltningsorganisation för samverkan inom överförmyndarverksamheten från och med den 

1 januari 2023.  

Den gemensamma nämnden benämns Blekinge överförmyndarnämnd (nedan kallad nämnd) 

och ingår i Ronneby kommuns organisation.  

 

§ 1 Inledning  
Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre förutsättningar att 

bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande kommunerna. 

Kommunerna har samverkat genom gemensamt kansli under 2020-2021. Den samverkan ska 

fortsätta. Vidare utvecklas samverkan genom bildande av gemensam överförmyndarnämnd 

från och med 1 januari 2023.  

Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad sårbarhet för 

överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, 

kostnadseffektivisering och större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar 

inom ansvarsområdet. Vidare ska fortsatt digitalisering genomföras av de processer som är 

lämpliga inom verksamhetsområdet. 

 

§ 2 Uppgifter 
Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive samverkanskommun överförs 

genom detta avtal till den för samverkanskommunerna gemensamma nämnden, Blekinge 

överförmyndarnämnd. 

 

§ 3 Politisk organisation 
3:1 Namn och säte för nämnden 
Den gemensamma nämnden benämns Blekinge överförmyndarnämnd.  
Den gemensamma nämnden ska ingå i värdkommunens politiska organisation.  

 

3:2 Antal ledamöter och ersättare, val av dessa och ersättares tjänstgöringsordning 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i Karlshamn och 

Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i Karlskrona 

väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av de sju ledamöterna ska utses en ordförande, en 

förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande ska utses bland 
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värdkommunens ordinarie ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice ordförande ska 

utses bland Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses bland Karlshamns 

ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby.  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall i första hand ersättare från den egna kommunen tjänstgöra i den ordning 

ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges protokoll. Om ersättare från den egna kommunen 

är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall 

följande ordning gälla:  

För ledamot tillhörande angiven kommun inträder ersättare från kommun i nedan angiven 

ordning 

Karlshamns kommun   1. Karlskrona kommun  2. Ronneby kommun 

Karlskrona kommun  1. Ronneby kommun  2. Karlshamns kommun 

Ronneby kommun  1. Karlshamns kommun  2. Karlskrona kommun 

 

3:3 Mandatperiod 
Nämndens ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år året efter ordinarie 

val till kommun med start den 1 januari 2023.    

3:4 Reglemente 
Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande 

kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder ikraft.  

3:5 Protokoll 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 

anslagstavlor.  

3:6 Arvode till förtroendevalda 
Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare budgeteras, beslutas 

och betalas av den kommun som utsett ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar 

till nämndens ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen och ingår inte i 

den gemensamma nämndens verksamhetsbudget.  

 

§ 4 Förvaltningsorganisation - värdkommun 
4:1 Värdkommun  
Ronneby kommun är värdkommun och överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens 

förvaltningsorganisation. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sin geografiska 

placering i Ronneby centralort. 

4:2 Lokaler 
Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för verksamheten 

i Ronneby centralort. För att säkerställa tillgänglighet i alla tre kommunerna ska Karlshamn 

och Karlskrona vid behov upplåta lokaler för besök och möten som behövs i respektive 

kommun. 

4:3 Medarbetare 

Medarbetare har sin anställning i Ronneby kommun. Alla arbetsrättsliga frågor administreras 
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av Ronneby kommun. 

 

§ 5 Verksamhetsstyrning och budgetsamråd 
Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband med 

värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  

Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. Det ankommer på 

ordförande i den gemensamma nämnden med stöd av förvaltningschef för 

överförmyndarkansliet, eller som denne utser i sitt ställe, att inbjuda företrädare från de 

deltagande kommunerna. Respektive kommun utser företrädare att inbjudas till samrådet.  

De samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om överenskommelse om den 

gemensamma nämndens kommande års verksamhet och drift- och investeringsbudget att 

utgöra beslutsunderlag inför beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

De samverkande kommunerna delar kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av 

kostnader för personal, lokaler och administrativa kostnader.  

Fördelning mellan kommunerna av den preliminära budgeten för nästkommande 

verksamhetsår utgår från den totala ärendemängden året innan beredningsåret. Exempel: 

Kommunens andel av det totala antalet unika ärende 2021 utgör underlag för fördelning av 

preliminär budget för 2023.  

 

§ 6 Ekonomi  
6:1 Beslut om budget och bokslut 
Budgetprocessen följer den för värdkommunens övriga nämnder. Beslut om budget och 

bokslut fattas i värdkommunens kommunfullmäktige.  

6:2 Kostnadsfördelning  
De samverkande kommunerna delar kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av 

kostnader för personal, lokaler och administrativa kostnader.  

Årskostnaden avseende den gemensamma nämndens totala kostnader, exklusive arvode och 

ersättningar till förtroendevalda och ställföreträdare, fördelas efter kommunernas 

ärendemängder, dvs respektive kommuns andel ärende av det totala antalet unika ärende 

utgör procentuell andel av den totala kostnaden för verksamheten. Exempel: Kommunernas 

andel av det totala antalet unika ärende 2022 utgör underlag för kostnadsfördelning 2023.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel av 

det totala antalet ärende året innan.  

Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den gemensamma nämnden. 

Administrering av ställföreträdare hanteras av det gemensamma kansliet och utbetalning av 

ersättning till ställföreträdare sker av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare 

kostnadsförs på respektive huvudmans hemkommun.  

6:3 Ersättning till värdkommunen 
Antal ärende som ligger till grund för beräkning av kostnadsfördelning mellan kommunerna 
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utgörs av fördelning av antalet unika ärende verksamhetsåret innan. Exempel: Kommunernas 

andel av det totala antalet unika ärende 2022 utgör underlag för kostnadsfördelning 2023.  

Deltagande kommuner debiteras utifrån sin procentuella ärendeandel året innan av den 

budgeterade kostnaden innevarande verksamhetsår. Debitering sker kvartalsvis i efterskott. 

Exempel: Deltagande kommuner debiteras i mars 2023 med en fjärdedel av sin ärendedel för 

2022 av den budgeterade kostnaden 2023.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens procentuella andel av 

det totala antalet ärende året innan och regleras efter verksamhetsårets slut.  

Värdkommunen ersätts för kostnader avseende utbetalning av ersättningar till ställföreträdare. 

De deltagande kommunerna debiteras kvartalsvis i efterskott för den faktiska 

kommunkostnaden. 

 

§ 7 Insyn, samråd och uppföljning  
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma nämndens 

verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna kommunen utifrån de lagar som styr 

verksamheten. Det gemensamma överförmyndarkansliet ska till respektive 

samverkanskommun redovisa hur verksamheten utvecklas samt verksamhetens ekonomi 

utifrån värdkommunens rutiner.  

Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att närvara vid den 

gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de delar som inte behandlar 

individärende. 

Ordförande i den gemensamma nämnden med stöd av förvaltningschef för 

överförmyndarkansliet, eller som denne utser i sitt ställe, inbjuder företrädare för de 

samverkande kommunerna till samråd inför kommande års beslut om mål, inriktning och 

budget senast den 15 mars varje år.  

Utöver ovanstående samråd ska de samverkande kommunerna träffas minst en gång om året, 

under hösten, för att gemensamt följa upp verksamheten. Ordförande i den gemensamma 

nämnden med stöd av förvaltningschef för överförmyndarkansliet, eller som denne utser i sitt 

ställe, inbjuder företrädare för de samverkande kommunerna till uppföljningsmöte. 

 

§ 8 Arkiv 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i enlighet med 

reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den gallring som följer av 

nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av nämndens arkiv sker i enlighet med 

värdkommunens arkivreglemente. 

Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de samverkande kommunerna ha genomfört 

gallring för slutarkivering enligt respektive kommuns arkivreglemente.  

Om den gemensamma nämnden upphör överförs verksamheten med dess handlingar i 

pågående ärende och arkiv till den kommun där verksamheten enligt lag skulle ha bedrivits 

om inte den gemensamma nämnden funnits.  
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§ 9 Äganderätt till egendom samt försäkring 
Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i kansliets verksamhet 

samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten. 

 

§ 10 Skadeståndsansvar 
Skador som uppkommit innan inrättandet av den gemensamma överförmyndarnämnden är ett 

ansvar för den kommun vilken ansvarade för handläggningen av aktuellt ärende.  

Skador som uppstår efter det att den gemensamma nämnden bildats blir ett ansvar för den 

gemensamma nämnden och kostnaderna fördelas mellan samtliga samverkande kommuner 

enligt kostnadsfördelningen kommunens procentuella andel av det totala antalet ärende. 

 
§ 11 Omförhandling  
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal väsentligt förändras har 

kommundirektör, eller som denne utser i sitt ställe, i var och en av de samverkande 

kommunerna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.  

 

§ 12 Tvist 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska, i första hand avgöras genom 

förhandling mellan parterna. Om oenighet kvarstår efter förhandling ska, om parterna inte 

enas om annat, tvisten avgöras av allmän domstol.  

 

§ 13 Avtalstid, giltighet och uppsägning 
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023. Avtalet är giltigt under förutsättning att 

kommunfullmäktige i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt avtalet genom beslut 

som vunnit laga kraft.  

Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 2023. Ny 

fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 18 månader före utgången 

av det kalenderår som det är ordinarie val till kommun.  

 

§ 14 Samverkans upphörande 
Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för verksamheten till 

respektive kommun. Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive kommun 

överlämna personakter vid samverkans upphörande. 

 

Vid upphörande av det gemensamma kansliet fördelas tillgångarna och 

avvecklingskostnaderna mellan samverkanskommunerna utifrån principen kommunens 

procentuella andel av det totala antalet ärende senaste kalenderåret. Vid eventuell oenighet 

ankommer det på kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling med 

kommundirektörerna i samverkanskommunerna.  
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Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt 

 

………………………….kommun 2022- 

______________________________ 

 

Namnförtydligande 

………………………….kommun 2022- 

______________________________ 

 

Namnförtydligande 

………………………….kommun 2022- 

______________________________ 

 

Namnförtydligande
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-19:15. Ajournering klockan 17:55-18:15 

Beslutande Gertrud Ivarsson Ordförande (C) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom 
Claes Jansson 

Ledamot 
Ledamot 

(C) 
(MP) § 108 

Charlott Lorentzen Ledamot (MP) ej §§ 108, 
113 

Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) ej § 107 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Momma Merzi (S) 
Iman Omairat (L) 
Jonas Lingvärn (SD) 

 Marie Sällström (S) 
Annika Westerlund (S) 
Jan Bremberg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Mona Wettergren (SD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 

 

Paragrafer §§ 98-134  

Utses att justera Linda Winnetoft och Lars-Olof Larsson 

Justeringsdatum  2020-10-05 
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Sekreterare  
 Anna Persson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Gertrud Ivarsson  
   
Justerande Digital signatur 

Linda Winnetoft 
Digital signatur 
Lars-Olof Larsson 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2020-09-28 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-10-05 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
  

1098



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-09-28 

Sida 3(4) 

 

§ 104 Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona 2019/1162 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby 
som värdkommun 
 
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal om gemensam förvaltningsorganisation 
  
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner senast den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun 
  
att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade 2019-03-14 ett 
uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam överförmyndarverksamhet. 
Utredningsuppdraget återrapporterades till kommundirektörerna hösten 2019.  
 
Utredningen mynnade ut i ett förslag om att sammanföra de tre 
tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli i en första etapp och sedan i 
samband med nästkommande val bilda en gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Kommundirektörerna har med grund i förstudien fattat ett inriktningsbeslut om att ta fram 
ett beslutsunderlag och avtalsförslag på införande av gemensam organisation. 
Underlaget ska ge förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad 
rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling. 
 
Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett förslag till 
införande av gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och att det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt. 
 
Utredande tjänstepersoner överlämnade till kommundirektörerna i juni 2020 förslag om 
organisation för ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby och planeringsförutsättningar för gemensam nämnd samt 
avtalsförslag att utgöra beslutsunderlag i respektive kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Karlskrona kommun, Ronneby kommun och 
Karlshamns kommun besluta 
 
att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2021 med 
Ronneby som värdkommun, 
 
att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 
förvaltningsorganisation,  
 
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som värdkommun, samt  
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att finansiering sker inom ramarna för överförmyndarnämndens budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag ÖFN § 104/2020 Information om gemensam överförmyndarnämnd 
i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. 
KLF Överfm Gemensamt överförmkansli o nämnd Khamn Kkrona Rby Genomför 
och beslutsunderlag 20200703 rev 20200705 rev 20200716. 
KLF Överfm Avtal samverkan gem ÖN-kansli Khamn Kkrona Rby 2021-2022 Vers 
20200703 rev 20200705. 
Förstudie - utredning om samverkan i frågor om överförmyndarverksamhet i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 
Utredningsdirektiv - Utredning om samverkan i frågor om 
överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 

 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samverkanskommunerna 
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2015 Internbudget Utfall  2015

50410 Uppdragstagare 1470 1360

55210 Bilersättningar skattefri 64 113

55910 övr kostners,skattefria 60 90

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,63%) 465 430

Kostnader för Ställföreträdare 2059 1992

2016 Internbudget Utfall  2016

50410 Uppdragstagare 1609 3158

55210 Bilersättningar skattefri 89 219

55910 övr kostners,skattefria 76 103

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,60%) 508 998

Kostnader för Ställföreträdare 2282 4478

2017 Internbudget Utfall  2017

50410 Uppdragstagare 2484 2278

55210 Bilersättningar skattefri 139 164

55900 Överiga kost.ersättningar 0 18

55910 övr kostners,skattefria 76 80

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,50%) 782 718

Kostnader för Ställföreträdare 3481 3257

2018 Internbudget Utfall  2018

50410 Uppdragstagare 1481 894

55210 Bilersättningar skattefri 107 75

55910 övr kostners,skattefria 76 79

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,47%) 466 281

Kostnader för Ställföreträdare 2130 1329

2019 Internbudget Utfall  2019

50410 Uppdragstagare 1175 778

55210 Bilersättningar skattefri 100 45

55910 övr kostners,skattefria 70 72

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,45%) 370 245

Kostnader för Ställföreträdare 1715 1140

Sammanställning kostnader Ställföreträdare ÖFMN Karlshamn  2015-2021
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2020 Internbudget Utfall  2020

50410 Uppdragstagare 1008 690

55210 Bilersättningar skattefri 40 31

55910 övr kostners,skattefria 70 64

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,45%) 328 217

Kostnader för Ställföreträdare 1446 1002

2021 Internbudget Utfall  2021

50410 Uppdragstagare 745 575

55210 Bilersättningar skattefri 25 19

55910 övr kostners,skattefria 57 53

56100 Lagstadgad arbetsgiv avg (31,55%) 235 181

Kostnader för Ställföreträdare 1062 828
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2015 Internbudget Utfall  2015

Intäkter 293 502

Kostnader för arbetskraft -3172 -3279

Övriga verksamhetskostnader -278 -517

Totalt ÖFMN -3157 -3294

2016 Internbudget Utfall  2016

Intäkter 350 3936

Kostnader för arbetskraft -3818 -6211

Övriga verksamhetskostnader -284 -551

Totalt ÖFMN -3752 -2826

2017 Internbudget Utfall  2017

Intäkter 1750 2736

Kostnader för arbetskraft -4287 -4817

Övriga verksamhetskostnader -588 -256

Totalt ÖFMN -3125 -2337

2018 Internbudget Utfall  2018

Intäkter 168 459

Kostnader för arbetskraft -3190 -2520

Övriga verksamhetskostnader -225 -185

Totalt ÖFMN -3247 -2246

2019 Internbudget Utfall  2019

Intäkter 100 138

Kostnader för arbetskraft -2962 -2346

Övriga verksamhetskostnader -473 -372

Totalt ÖFMN -3335 -2580

Sammanställning Budget och utfall ÖFMN Karlshamn  2015-2021   (Tkr)
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2020 Internbudget Utfall  2020

Intäkter 100 30

Kostnader för arbetskraft -3062 -2251

Övriga verksamhetskostnader -391 -422

Totalt ÖFMN -3353 -2643

2021 Internbudget Utfall  2021

Intäkter 30 0

Kostnader för arbetskraft -2413 -2042

Övriga verksamhetskostnader -99 -211

Totalt ÖFMN -2482 -2253
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Verksamhetsplan och internbudget 2022 (2023-2024) 
 

Nämnd: Överförmyndarnämnden 

1. Sammanfattning 
Beskriv kortfattat de viktigaste prioriteringarna inom nämndens 
verksamhetsområden. 

 

Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona gått samman i ett gemensamt kansli med placering i Ronneby kommun. Det 
innebär att Ronneby kommun kommer att fakturera Karlshamns och Karlskronas 
överförmyndarnämnder för personal- och verksamhetskostnader. Kostnad för 
nämndsledamöter och ersättning till ställföreträdare finnas kvar i respektive kommun 
under åren 2021-2022. Under 2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett 
nytt avtal för en gemensam överförmyndarnämnd från år 2023. 

Målsättningen är att årsräkningarna ska vara färdiggranskade i slutet av september 
månad, för att klara denna målsättning kommer tre personer visstidsanställas för att 
siffergranska årsräkningarna. Dessa personer täcker upp för de personer som är 
sjukskrivna.  

 
Överförmyndarnämnden har under året haft stora problem att rekrytera nya 
ställföreträdare både till byten och nya uppdrag. Ställföreträdarskapen tenderar att bli 
mer komplexa och kvalificerade, vilket framgår av de handlingar som inkommer till 
överförmyndarnämnden. Det har varit några olika rekryteringskampanjer åren innan 
för att få nya ställföreträdare som till exempel en film har gjorts, reklam på biografer 
och information på digitala skärmar samt på sociala medier. Rekryteringskampanjerna 
under åren har inte gett tillräckligt många nya ställföreträdare. Resurser kommer 
framöver att behöva läggas på att rekrytera och utbilda flera ställföreträdare. 

 
Överförmyndarnämndens verksamhet är komplex och föränderlig, både när det gäller 
lagstiftning och de ärenden nämnden har att hantera. Nämnden ser därför ett 
fortlöpande behov av utbildning och fortbildning för tjänstemän, nämndsledamöter, 
gode män och förvaltare.  
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2. Nämndens analys av omvärldstrender samt styrkor och 
utvecklingsområden i den egna verksamheten  

Nämnden har fått en allt mer kvalitativ verksamhet vilket är ett resultat av ett brett 

kvalitetsarbete där vi bland annat lägger ett större fokus på vår kärnverksamhet. Onödiga 

arbetsmoment har tagits bort eller utförs nu på ett annorlunda sätt och ett tydligare 

medborgarperspektiv har till viss del fått genomslag. Verksamhetssystemen används på 

ett mer ändamålsenligt sätt vilket ger en effektivare och mer rättssäker handläggning med 

en ökad spårbarhet och det möjliggör ett mer strukturerat kvalitetsarbete.  

Samverkan i en gemensam organisation, kansli och nämnd, ska resultera i minskad 

sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, 

förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att 

klara volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare 

ska digitalisering genomföras av de processer som är lämpliga inom verksamhetsområdet. 

Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) har sett över reglerna om gode män och 

förvaltare. Syftet är att komma med förslag som resulterar i att förbättra tillsynen på 

området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som 

ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. Utredningen är klar och varit ute 

på remiss. Vilka konsekvenser kommande lagförslag får för överförmyndarnämnden är 

för tidigt att säga. Det kan innebära en kostnadsökning för nämnden på grund av utökade 

arbetsuppgifter.  

 

 
3. Ekonomiska förutsättningar 

 
3.1 Ekonomiska förutsättningar 

Genom kommunfullmäktiges budget ges nämnderna ekonomiska ramar för 
kommande år och nämndernas verksamhet ska planeras utifrån detta. I bilaga 1 
redovisar nämnden de ekonomiska förutsättningarna på relevant verksamhetsnivå. 
 
Budgetramen för 2022 är 2,5 mnkr.  

I Migrationsverkets prognos finns det inga förändringar i sikte, det blir ett fortsatt 
lågt antal ensamkommande barn. Det innebär att det inte kommer att bli några 
större ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

När nämnderna ska gå samman år 2023 måste arvodesersättningen vara samma 
för de tre kommunerna. Det innebär att nämnden kommer att behöva höja 
ersättningen med 5 % enheter till för att komma i samma nivå som Karlskrona 
kommun. Nämnden tog denna arvodeshöjning under hösten 2021 för att kunna 
gälla för årsräkningar från år 2022. Den stora effekten blir vid granskningen år 
2023. 
 
En höjning av arvodesnivån kan vara ett sätt att göra uppdraget mer attraktivt för 
nuvarande gode män och framför allt för presumtiva ställföreträdare. Tillsammans 
med bättre rekryteringskampanjer, medborgartillvänd handläggning mm kan en 
höjning bidra till att vi får fler ställföreträdare i framtiden. 
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Efter att ha uppgraderat verksamhetssystemet till Wärna Go är nästa steg en 
investering i tilläggsmodulen E-Wärna Go. Denna modul köptes in i slutet av år 
2021. Detta innebär en digitalisering av ställföreträdarnas redovisningar. Då 
kommer ställföreträdarna kunna sköta sin digitala bokföring i detta system och 
sedan skicka den digitala redovisningen direkt till verksamhetssystemet. Nämnden 
ser det som ett naturligt steg för att göra vår verksamhet mer effektiv och 
medborgarvänlig.  

I den gemensamma tjänstemannaorganisationen för överförmyndarnämnderna i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun kommer arvode för ledamöter i 
nämnden och ersättning för ställföreträdare att hanteras inom respektive kommun 
även under 2022. Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad för 
personal och verksamhet kommer att betalas ut till Ronneby kommun som är 
värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli. Denna reglering sker två 
gånger per år. 

 
3.2 Eventuella anpassningar samt konsekvenser av dessa för att hålla av KF 

beslutad budgetram 
 
 

4. Nämndsmål och nämndens indikatorer utifrån 
kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 

För varje nämndsmål används följande tabell: 
 

Relevant inriktningsmål 
från KF: 
 
Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 
 
 
 

Nämndsmål: 
 
 
Nämnden tillhandahåller ställföreträdare till de som 
är berättigade hjälpen 

Indikatorer 
 
Nämnden mäter hur många 
nya ärenden som inkommit. 
Det ska inte behöva ta mer än 
6 månader för att få en 
ställföreträdare    
 
 

Indikatorsnivå 2022: 
 
100 % 

Prioriterade insatsområden 
Fortsätta rekryteringsarbetet och tillsammans med kommunikationsenheten ta fram 
förslag på prioriterade insatser 
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Relevant inriktningsmål 
från KF: 
 
Karlshamn erbjuder kunskap 
och utbildning genom hela 
livet 
 
 
 

Nämndsmål: 
 
 
Nämnden erbjuder vidareutbildningar till 
ställföreträdarna förutom den obligatoriska 
grundutbildningen.  

Indikatorer 
 
1 utbildningstillfälle som 
vänder sig till alla 
ställföreträdarna 
 
 

Indikatorsnivå 2022: 
 
100 % 
 
 
 

Prioriterade insatsområden 
Fortsätta arbetet med att ta fram bra informationsmaterial till god män/förvaltare. Vi 
ska också prioritera att utveckla instruktionsfilmer som vi själva producerar för att 
öka mångfalden av information samt att minska behovet av direktkontakt med 
handläggare.  
 

 
Relevant inriktningsmål 
från KF: 
 
Karlshamn ger utrymme för 
hållbar utveckling och 
entreprenörskap  
 
 

Nämndsmål: 
 
 
Nämnden ska tillsammans med Ronneby och 
Karlskrona överförmyndarnämnder utveckla 
verksamheten effektivt och rättssäkert.  

Indikatorer 
 
 
Att ta fram gemensamma 
rutiner och mallar.  
 
 

Indikatorsnivå 2022: 
 
 
Uppdatera och nedskrivna rutiner och mallar 
med 10 st  
 
 

Prioriterade insatsområden 
De ärenden som nämnden främst arbetar med gäller det att ha bra rutiner och mallar 
för. 
 
 

 
Relevant inriktningsmål 
från KF: 
 
Karlshamns kommun är en 
effektiv och innovativ 
organisation 

 
 

Nämndsmål: 
 
 
Nämnden är effektiv och ska införa fler e-tjänster 
inom verksamheten där det är möjligt. 
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Indikatorer 
 
Nya E-tjänster  
 
De årsräkningar som är 
kompletta ska vara klara 
innan september månad slut 
 
 
 

Indikatorsnivå 2022: 
 
10 % av de som lämna årsräkningarna ska ha 
påbörjat med e-wärna Go 
 
100 % 

Prioriterade insatsområden 
Fortsätta arbetet tillsammans med kommunikationsenheten för att ta fram nya E-
tjänster. Fortsätta effektivisera granskningsförfarandet. Digitaliseringsarbetet behöver 

utvecklas med ett tydligt medborgarperspektiv. 
 

 
 
5. Intern kontroll 2022 

I bilaga 2 redovisas nämndens intern kontrollplan för 2022 

 

Bilaga 1, Ekonomiska förutsättningar och internbudget 2022 

OBS: Nämnden redovisar de ekonomiska förutsättningarna och internbudgeten 
fördelat på relevant verksamhetsnivå.  

 

Driftredovisning (tkr) Utfall
2020

Budget 
2021

 Utfall
2021

Intern-
budget  
2022

Intäkter 30 30 0 0

Personalkostnader -2250 -2413 -633 -1021
Övriga kostnader -423 -99 -1619 -1461

Bruttokostnader -2673 -2512 -2252 -2482

Nettokostnader -2643 -2482 -2252 -2482
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Bilaga 2 - Intern kontrollplan 2022, Risk och sårbarhetsanalys  

Rutin/ System Kontr
oll 
mome
nt 

Kontro
ll 
Ansva
r 

Frekve
ns 

Metod Mät-
period 

Rapport 
till 

Riskbedömning 

       Konse-
kvens 

Sannolik-
het 

Poäng 

Årsräkningarna 
för 2021 som är 
kompletta ska 
granskas innan 
september 
månads utgång  

Kontr
oll av 
akt 

Utses 
av chef 

1 gång Kontroll 
av akt 

Okt-nov Nämnd
en 

4 2 8 

Byte av 
ställföreträdare 
ska ske inom 6 
månader från 
ansökan 

Kontr
oll i 
akt 

Utses 
av chef 

1 gång Kontroll 
av akt 

Dec Nämnd
en 

4 4 16 

Sluträkningar vid 
dödsfall ska 
granskas inom 1 
månad från 
komplett 
inkommen 
räkning 

Kontr
oll i 
akt 

Utses 
av chef 

1 gång Kontroll 
av akt 

Dec Nämnd
en 

3 2 6 

          
 

Riskbedömningsberäkning: 

Konsekvens om det inträffar: 

4. Allvarlig 4 8 12 16 

3. Kännbar 3 6 9 12 

2. Lindrig 2 4 6 8 

1. Försumbar 1 2 3 4 

 Sannolikhet att det inträffar: 1. Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. Sannolik 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2021 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2022 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 coronapandemin och har därmed haft begränsade 
förutsättningar att bedriva verksamhet under åren 2020 och 2021. Folkbildningsrådet 
har tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund 
för fördelning av stadsbidrag 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 
myndighetens 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. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och förslaget till beslut bedöms inte påverka 
barns rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 5/2022 Bidrag till studieförbunden 2022 
Bidragsregler för studieförbunden 
Fördelning studieförbunden 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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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 2021 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2022 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 coronapandemin och har därmed haft begränsade 
förutsättningar att bedriva verksamhet under åren 2020 och 2021. Folkbildningsrådet 
har tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund 
för fördelning av stadsbidrag 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 
myndighetens 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. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och förslaget till beslut bedöms inte påverka 
barns rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 5/2022 Bidrag till studieförbunden 2022 
Bidragsregler för studieförbunden 
Fördelning studieförbunden 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Koncerncontroller Marie Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-03 Dnr: 2022/752 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 113 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 113 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Bidrag till studieförbunden 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kulturnämndens beslut att inte låta 2021 års verksamhetsvolymer ligga till 
grund för fördelning av kommunalt verksamhetsbidrag år 2022 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 coronapandemin och har därmed haft begränsade 
förutsättningar att bedriva verksamhet under åren 2020 och 2021. Folkbildningsrådet 
har tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund 
för fördelning av stadsbidrag 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 
myndighetens 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. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och förslaget till beslut bedöms inte påverka 
barns rättigheter. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-03 Dnr: 2022/752 

 

Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag KN § 5/2022 Bidrag till studieförbunden 2022 
Bidragsregler för studieförbunden 
Fördelning studieförbunden 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Controller Marie Nilsson 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2022-02-24 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 09:00—10:15 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Laila Johansson Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Thomas Johansson (S)  Leif Gummesson (S)  
Anette Darlén (S)  Ingrid Hagberg Hake (S)  

Närvarande 
ersättare 

Sara Helgefalk (M), Anna Atmander (MP)    
Ulrika Berggren (SD), Britt Kilsäter (M)  
  

Övriga Emma Håkansson, nämndsekreterare 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan §§ 1-11 
Marie Nilsson, controller §§ 1-5 
Pernilla Ekvall Liljeqvist §§ 7-10 

 

Paragrafer § 1-2, 4-16  

Utses att justera Laila Johansson (KD) 

Justeringsdatum  2022-03-01 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Lena Sandgren  
 Digitalt signerat  
   
Justerande Laila Johansson  
 Digitalt signerat 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2022-02-24 

Sida 2(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2022-02-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-03-02 

Tillkännages t.o.m.: 2022-03-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2022-02-24 

Sida 3(4) 

 

§ 5 Bidrag till studieförbunden 2022 2022/429 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att inte låta 2021 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av kommunalt 
verksamhetsbidrag kommande år utan istället återvända 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 Corona pandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under åren 2020 och 2021. 
Folkbildningsrådet har tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års 
verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av stadsbidrag 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 
myndighetens 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. 
 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande och förslaget till beslut bedöms inte påverka barns 
rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07 
Bidragsregler för studieförbunden 
Fördelning Studieförbunden 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Controller Marie Nilsson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2022-02-24 

Sida 4(4) 

 

1118



1119



1120



1121



1122



Budgeterat belopp 1 338 000

Därav:
Grundbidrag 60% 802 800
Volymbidag 40% 535 200

Studieförbund TOTALT % Grundbidrag Volymbidrag TOTALT %
2019 2019 2022 2022 2022 2022

ABF 370 787,00 kr 27,71% 222 456,00 kr 132 194,00 kr 354 650,00 kr 26,51
Studieförb Vuxenskolan 627 656,00 kr 46,91% 376 593,00 kr 275 360,00 kr 651 953,00 kr 48,73
BILDA 22 210,00 kr 1,66% 13 326,00 kr 3 211,00 kr 16 537,00 kr 1,24
Sensus  99 279,00 kr 7,42% 59 568,00 kr 39 070,00 kr 98 638,00 kr 7,37
Medborgarskolan 9 207,00 kr 0,69% 5 540,00 kr 1 606,00 kr 7 146,00 kr 0,53
Studiefrämjandet 93 927,00 kr 7,02% 56 357,00 kr 48 971,00 kr 105 328,00 kr 7,87
NBV Sydost 73 189,00 kr 5,47% 43 913,00 kr 13 915,00 kr 57 828,00 kr 4,32
Folkuniversitetet 25 368,00 kr 1,90% 15 253,00 kr 6 958,00 kr 22 211,00 kr 1,66
Kulturens 16 377,00 kr 1,22% 9 794,00 kr 13 915,00 kr 23 709,00 kr 1,77
TOTALT 1 338 000,00 kr 100,00% 802 800,00 kr 535 200,00 kr 1 338 000,00 kr 100,00
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ombud utsedda av kommunfullmäktige i beslut § 197/2018, utgörande ombud för 
Karlshamns kommun, föreslår tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och suppleant 
till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår styrelseledamöter och suppleant på 
bolagsstämman enligt bifogat aktieägaravtal,   
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman besluta om 
ägardirektiv för åren 2022 – 2023, enligt bilaga 1, samt 
 
att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel enligt 
aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med oförändrad 
grundbudget 7 650 tkr (budget 2021), vilket fördelas mellan Region Blekinge och 
kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. 
Karlshamns kommuns del är 765 tkr (driftbidrag).  
 
Sammanfattning 
 
Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige och Blekinges 
kommuner till ett gemensamt ägt bolag mellan Region Blekinge och Blekinges 
kommuner från ideella föreningen Visit Blekinge. Regionfullmäktige fattade även beslut 
om aktieägaravtal mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. 
Inför kommande verksamhetsår ska budget och ägardirektiv löpande ses över och 
läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och Regionala 
samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt upp året som gått och 
diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i enlighet med beslutat aktieägaravtal. 
 
Bakgrund  
 
Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge AB är fortsatt 
ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen fler besökare till Blekinge 
ska marknadsföring även riktas för fler talanger (kompetens) och inflyttande till Blekinge. 
 
I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter från ägarna 
har framkommit behov av översyn och utveckling av ägardirektiven. Parterna har bland 
lyft behov av översyn av strategi för besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även 
behov av att förtydliga uppdrag kopplat till nya målgrupper. 
 
Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. Styrelsen har inte 
inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 
För 2023 föreslås oförändrad budget. Mot bakgrund av tidigare beslut i ärendet finns 
budgetmedel motsvarande 765 tkr i kommunstyrelsen ram.  
 
Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen och 
regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit Blekinge AB 2022-
02-17 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förslag till ägardirektiv för Visit Blekinge AB 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ombud utsedda av kommunfullmäktige i beslut § 197/2018, utgörande ombud för 
Karlshamns kommun, föreslår tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och suppleant 
till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår styrelseledamöter och suppleant på 
bolagsstämman enligt bifogat aktieägaravtal,   
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman besluta om 
ägardirektiv för åren 2022 – 2023, enligt bilaga 1, samt 
 
att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel enligt 
aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med oförändrad 
grundbudget 7 650 tkr (budget 2021), vilket fördelas mellan Region Blekinge och 
kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. 
Karlshamns kommuns del är 765 tkr (driftbidrag).  
 
Sammanfattning 
 
Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige och Blekinges 
kommuner till ett gemensamt ägt bolag mellan Region Blekinge och Blekinges 
kommuner från ideella föreningen Visit Blekinge. Regionfullmäktige fattade även beslut 
om aktieägaravtal mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. 
Inför kommande verksamhetsår ska budget och ägardirektiv löpande ses över och 
läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och Regionala 
samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt upp året som gått och 
diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i enlighet med beslutat aktieägaravtal. 
 
Bakgrund  
 
Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge AB är fortsatt 
ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen fler besökare till Blekinge 
ska marknadsföring även riktas för fler talanger (kompetens) och inflyttande till Blekinge. 
 
I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter från ägarna 
har framkommit behov av översyn och utveckling av ägardirektiven. Parterna har bland 
lyft behov av översyn av strategi för besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även 
behov av att förtydliga uppdrag kopplat till nya målgrupper. 
 
Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. Styrelsen har inte 
inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 
För 2023 föreslås oförändrad budget. Mot bakgrund av tidigare beslut i ärendet finns 
budgetmedel motsvarande 765 tkr i kommunstyrelsen ram.  
 
Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen och 
regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit Blekinge AB 2022-
02-17 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förslag till ägardirektiv för Visit Blekinge AB 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-03 Dnr: 2020/2725 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 111 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 103 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Visit Blekinge AB - finansiering och ägardirektiv 2022-2023 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ombud utsedda av kommunfullmäktige i beslut § 197/2018, utgörande ombud för 
Karlshamns kommun, föreslår tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och suppleant 
till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår styrelseledamöter och suppleant på 
bolagsstämman enligt bifogat aktieägaravtal,   
 
att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman besluta om 
ägardirektiv för åren 2022 – 2023, enligt bilaga 1, samt 
 
att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel enligt 
aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med oförändrad 
grundbudget 7 650 tkr (budget 2021), vilket fördelas mellan Region Blekinge och 
kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. 
Karlshamns kommuns del är 765 tkr (driftbidrag).  
 
Sammanfattning 
 
Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige och Blekinges 
kommuner till ett gemensamt ägt bolag mellan Region Blekinge och Blekinges 
kommuner från ideella föreningen Visit Blekinge. Regionfullmäktige fattade även beslut 
om aktieägaravtal mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. 
Inför kommande verksamhetsår ska budget och ägardirektiv löpande ses över och 
läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och Regionala 
samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt upp året som gått och 
diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i enlighet med beslutat aktieägaravtal. 
 
Bakgrund  
 
Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge AB är fortsatt 
ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen fler besökare till Blekinge 
ska marknadsföring även riktas för fler talanger (kompetens) och inflyttande till Blekinge. 
 
I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter från ägarna 
har framkommit behov av översyn och utveckling av ägardirektiven. Parterna har bland 
lyft behov av översyn av strategi för besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även 
behov av att förtydliga uppdrag kopplat till nya målgrupper. 
 
Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. Styrelsen har inte 
inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-03 Dnr: 2020/2725 

 

För 2023 föreslås oförändrad budget. Mot bakgrund av tidigare beslut i ärendet finns 
budgetmedel motsvarande 765 tkr i kommunstyrelsen ram.  
 
Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen och 
regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit Blekinge AB 2022-
02-17 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ägardirektiv för Visit Blekinge AB 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Visit Blekinge AB 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Bilaga               Ägardirektiv VisitBlekinge AB (svb)

2022-05-13

 

 

UTKAST 

 

Ägardirektiv 2022-2023 till VisitBlekinge AB (svb), org.nr. 556975-8344 

Region Blekinge och Blekinges kommuner (i direktivet kallat Ägarna) äger till 100 % VisitBlekinge 
AB (svb), (i direktivet kallat Bolaget). Detta ägardirektiv har till syfte att tydliggöra ägarnas 
utgångspunkter och inriktning för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på årsstämma i 
Bolaget. Det blir därmed bindande för Bolagets styrelse och andra företrädare som har att följa 
direktivet. 
Inom ramen för vad som följer i ägardirektivet är det Bolagets styrelse som ansvarar för att 
Bolaget utvecklas på bästa sätt. 
 
Bolagets verksamhetsidé 
Bolagets grunduppdrag är att marknadsföra Blekinge till utsedda målgrupper för att få fler 
besökare, talanger till näringslivet och övriga arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och 
investeringar 

Bolaget har till uppdrag att öka kännedomen om Blekinge. Detta ska bidra till att Blekinge attraherar 
fler talanger och stödjer arbetsgivares kompetensförsörjning, får fler besökare samt bidra till att öka 
antalet etableringar och investeringar. Sammantaget ska detta marknadsföringsuppdrag bidra till en 
ökad inflyttning till Blekinge och ekonomisk tillväxt.         
                                                
Bolaget ska jobba med marknadföring mot följande målgrupper. 

Besökare 

Etablerare/Företag 

Potentiella Inflyttare 
 
Ledningsförhållanden och informationsskyldighet 
Ledningsansvaret för Bolaget utövas dels genom beslut om ägardirektiv och dels på 
bolagsstämma. Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och 
dess verksamhet. Bolaget ska hålla Ägarna  väl informerad om sin verksamhet. Det åligger 
Bolaget att till ägarna så snart som möjligt översända: 

  Protokoll från styrelsesammanträden och årsstämma.  

 Bolagets verksamhetsplan och budget.  

 Bolagets årsredovisning och delårsrapporter.  

 Revisionsberättelse.  

 Annan information som är relevant och av betydelse.  

 Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad årsredovisningslagen stadgar, 
redovisa hur   verksamheten bedrivits och utvecklats.  
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Bolagets ska årligen genom behörig företrädare vid lämpligt tillfälle informera om och besvara 
samverkansrådets frågor om bolagets verksamhet.  
 
Arvode 
Arvoden till styrelseledamöter och ersättare utgår inte. 
 
Instruktion för verkställande direktör 
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 
verkställande direktörens handhanvande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att 
instruktionen regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna 
erfarenheter. 
 
Allmänna direktiv för verksamhetens inriktning 
Grunduppdraget ska som helhet utgå från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge och 
övrigt redan framtagna strategier inom grunduppdraget. Marknadsföringen av Blekinge har sin 
utgångspunkt i befintliga varumärkesplattformar. Eventuellt behov av nya strategier för ett nytt 
varumärkesarbete tas av ägarna:  
Bolaget ska aktivt genomföra omvärldsanalyser inom sitt grunduppdrag för att effektivt kunna 
genomföra sitt uppdrag. Kunskapsöverföring av omvärldsanalyser ska proaktivt göras till 
kommuner och Region Blekinge 
 

 Besökare - Enligt befintligt uppdrag att marknadsföra Blekinge innanför och utanför 
Blekinges gränser samt internationellt via marknadsföringsaktiviteter 

 Kompetens och talangattraktion - Bygga på genomfört projekt inom Region Blekinge 
och TechTank. Viktigt att inkludera BTH, Science parks samt stora och växande 
arbetsgivare.  

 Etablering/Investering ”Platser som attraherar människor attraherar även investeringar.” 
Bolaget genomför vid behov marknadsinsatser utifrån beslut av region och kommunerna 
och enligt aktieägaravtal mellan parterna. I grunduppdraget ingår framtagning och 
underhåll av generellt marknadsföringsmaterial via en gemensamt framtagen 
marknadsplan (beställning via Business Blekinge, Region Blekinge) 

 Bolaget ska verka för en ökad samverkan och fler samarbetsinitiativ inom o utanför  länet 
som stödjer grunduppdrag och tilläggsuppdrag 

 Bolaget ska ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka 
för och initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och 
underlätta drift och utveckling av olika typer av näringsverksamhet, 

 Bolaget ska omvärldsbevaka och genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka 
näringsverksamheter samt att öka Blekinge läns attraktionskraft som besöksmål och som 
ett län för etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet. 

 
 

1131



3

 
 
 
 
Uppdragets omfattning ska utgå från av ägarna tillskjuten finansiering samt  särskild finansiering 
med anledning av tilläggsuppdrag. 
Baserat på detta direktiv ska bolaget varje år fastställa en verksamhetsplan och budget för 
närmaste räkenskapsåret senast under kvartal två (2). 
 
Särskilda direktiv för verksamhetens inriktning, kopplat till ägarkretsen  

 Att i samverkan med Region Blekinge ta fram förnyad strategi (nuvarande från 2013) för 
besöksnäringen 

 Att kopplat till utökad infrastruktur och enligt överenskommelse med huvudmännen, verka 
för ökat resande att även omfatta till och från Blekinge  

 Vara en del av koncernperspektivet och genomförande av regional utvecklingsstrategi, 
Region Blekinge 

 Att samordna marknadsföringsåtgärder i så stor utsträckning som möjligt med ägarnas 
egna marknadsföringsåtgärder för besöksnäring och etableringsverksamhet. 

 Ägardialogprocessen samordnas genom Region Blekinge 
 

 
Finansiering 
 Bolaget finansieras enligt proportionerligt efter ägarandel i bolaget för grunduppdraget. 
Tilläggsuppdrag finansieras av beställare. Därutöver ska Bolaget finansieras genom 
aktivitetsbaserade intäkter från samarbetsprojekt med näringslivet. Dessutom ska Bolaget ta 
tillvara de möjligheter till kompletterande finansiering av sin verksamhet som står till buds genom 
t.ex. EU och nationella aktörer. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
fortsatt bolagstämma den 30 maj 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2022-04-04, § 51, ärendet om instruktion till ombud 
vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB på grund av att kommunfullmäktige ville 
invänta kommunfullmäktiges beslut avseende bokslut.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB kallade till årsstämma den 8 april 2022. Stämman 
beslutade att behandla ärendena som omfattas av instruktionen nedan på en fortsatt 
bolagsstämma den 30 maj 2022 kl. 13.00.   
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion.  
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 
Protokollsutdrag KF § 51/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Protokollsutdrag KS § 76/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Underskriven årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021 
Granskningsrapport för år 2021 
Protokollsutdrag SV § 17/2022 Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Protokollsutdrag SV § 16/2022 Årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-04-08 Dnr: 2022/794 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 93 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
fortsatt bolagstämma den 30 maj 2022.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2022-04-04, § 51, ärendet om instruktion till ombud 
vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB på grund av att kommunfullmäktige ville 
invänta kommunfullmäktiges beslut avseende bokslut.  
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB kallade till årsstämma den 8 april 2022. Stämman 
beslutade att behandla ärendena som omfattas av instruktionen nedan på en fortsatt 
bolagsstämma den 30 maj 2022 kl. 13.00.   
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion.  
 
- Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
- Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
- Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda 
arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08 
Protokollsutdrag KF § 51/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Protokollsutdrag KS § 76/2022 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Underskriven årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2021 
Granskningsrapport för år 2021 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-04-08 Dnr: 2022/794 

 

Protokollsutdrag SV § 17/2022 Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Protokollsutdrag SV § 16/2022 Årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00-18:30 

Beslutande Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
Per-Ola Mattsson  
Annika Westerlund 
Leif Håkansson 
Ulla Sandgren 
Jan Bremberg 
Monika Nobach 
Katrin Johansson 
Jan-Åke Berg 
Kenneth Hake 
Linda Winnetoft 
Tommy Persson 
Lena Sandgren 
Anders Karlsson 
Johnny Persson 
Christel Friskopp 
Ulf Gustavsson 
Kerstin Gustafson 
Marco Gustavsson 
Mats Dahlbom 
Ola Persson 
Lena Häggblad 
Claes Jansson 
Charlott Lorentzen 
Magnus Gärdebring 
Elin Petersson 
Magnus Sandgren 
Magnus Arvidsson 
Lars Hasselgren 
Ulf Ohlsson 
Bodil Frigren Ericsson 
Stefan Sörensson 
Britt Jämstorp 
Lars-Olof Larsson 
Björn Tenland Nurhadi 
Mona Wettergren 
Görgen Lennarthsson 
Tor Billing 
Ulrika Berggren 
Jonas Lingvärn 
Margaretha Lennarthsson 
Tommy Larsson 
Veronika Hertelendy 
 
 

Ordförande  
1:a vice 
ordförande 
2:a vice 
ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
 

(S) 
(C) 
(M) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) ej § 44 
(S)  
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(C) 
(C) 
(C) ej § 44 
(C) 
(MP) 
(MP) 
(M) 
(M) 
(M) 
(M) ej § 44 
(M) 
(M) 
(L) ej §§ 44-49 
(L) ej § 44 
(KD) 
(KD) 
(SD) 
(SD) 
(SD) 
(SD) 
(SD) 
(SD) 
(SD) 
(V) 
(V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-04 

Sida 2(3) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 
 
Peter Berggren 
Britt Kilsäter 

 
 
 
(SD) 
(M) 

 Ersätter  
 
Tommy Mikkelsen 
Catarina Flod 

 
 
(SD) 
(M) 
 

    

Närvarande 
ersättare 
 

Kerstin Linde (S), Elisabet Rosengren  
(S), Magnus Dagmyr (S), Per-Ivar 
Johansson (C), Sofie Ekenberg (C), 
Stefan Nilsson (M), Andreas Green (M), 
Lennart Ung (KD). 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Jonna Nilsson, kommunjurist 
Herman Persson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer §§ 41-67  

Utses att justera Ola Persson (C), Ulf Ohlsson (M) 

Justeringsdatum  2022-04-07 

   
Sekreterare Herman Persson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Marie Sällström  
   
Justerande Digital signatur 

Ola Persson (C) 
Digital signatur 
Ulf Ohlsson (M) 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2022-04-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-04-07 

Tillkännages t.o.m.: 2022-04-28 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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§ 51 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022/794 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att återremittera ärendet och invänta kommunfullmäktiges beslut avseende bokslut.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Granskningsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Magnus Gärdebring (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet och inväntar kommunfullmäktiges beslut 
avseende bokslut.   
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 17:45 (ajournering klockan 14:55 – 15:15)  

Beslutande Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Ordförande (S) 
Mats Dahlbom, ej §§ 65-66 1:e vice ordf (C) 
Magnus Gärdebring, ordf §§ 65-66 2:e vice ordf (M) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson, tom § 73 Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ida Larsson Ledamot (S) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Jan-Åke Berg (S), tom § 73 
Sofie Ekenberg (C), §§ 65-66 
Claes Jansson (MP), §§ 65-66 
Sofie Ekenberg (C), from § 73 
Ulf Ohlsson (M), from § 74 

 Marie Sällström (S) 
Christel Friskopp (S) 
Annika Westerlund (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Mats Dahlbom (C) 
Annika Westerlund (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Sofie Ekenberg (C), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), tom § 73, Görgen Lennarthsson (SD), Lars-Olof Larsson (KD), 
tom § 48 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Jonna Nilsson, förvaltningsjurist §§ 40-48 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB §§ 40-48 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef §§ 40-42 
Mathias Wijk, etableringschef § 45 
Jenny Andersson, trygghetssamordnare § 47 

 

Paragrafer 40-83  

Utses att justera Ida Larsson (S) 

Justeringsdatum  2022-03-24 
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Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Per-Ola Mattsson, ej §§ 65-66 Magnus Gärdebring, §§ 65-66 
   
Justerande Digital signatur  
                              Ida Larsson  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2022-03-22 

Tillkännages fr.o.m: 2022-03-24 

Tillkännages t.o.m: 2022-03-24 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 76 Instruktion till ombud vid årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022/794 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meddela stämmoombud Marie Sällström, med förste ersättare Gertrud Ivarsson och 
andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, att nedan angiven instruktion ska gälla för 
ordinarie bolagsstämma (årsstämma) år 2022.   
 
Sammanfattning 
 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Stadsvapnet i Karlshamn AB.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-11-19, § 197, om att utse Marie Sällström, med 
förste ersättare Gertrud Ivarsson och andre ersättare Iréne Ahlstrand-Mårlind, till ombud 
vid bolagstämmor i Karlshamns kommuns helägda bolag för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
För stämmoombudet gäller följande instruktion. 
 
 - Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren 
revisionsberättelse, att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2021.  
 
 - Ombudet yrkar på att bolaget ska följa de av kommunfullmäktige 
fastställda arvodesreglerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
Granskningsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Sällström 
Gertrud Ivarsson  
Iréne Ahlstrand-Mårlind 
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Förvaltn i n gsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen
Karlshamn Energi AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamnsfastigheter AB och
Kreativum i Blekinge AB. Koncernen bildades 1997 och ägs till 1000Ä av Karlshamns Kommun.
Samtliga bolag har sina säten i Karlshamn.

Sfadsvapnet 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 må|.

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.

Karlshamn EnergiAB
Karlshamn EnergiAB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Karlshamn Energi Elforsäljning
AB samt Karlshamn EnergiVatten AB. Verksamheten i Karlshamn EnergiAB omfattar affärsområdena
elnät, värme & kyla och bredband, medan elproduktion och elhandel bedrivs idotterbolaget Karlshamn
Energi Elforsäljning AB och affärsområdet vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB.
Företagets vision är att vara det självklara valet och affärsidön är att skapa enkla, prisvärda och
kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på
utveckling och service. Antalet anställda uppgick till 102 varav 23 kvinnor vid årets slut.

Karlshamnsbostäder AB
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. Andamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun samt
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Karlshamnsbostäder AB arbetar utifrån visionen ett
gott liv för alla, vilket syftar till att kunden ska känna sig trygg i mer än det mest basala. Kunden ska
känna sig betydelsefulloch ha energi att ta vara på det som livet kan ge. Företagets affärsidö är att
erbjuda ett brett utbud av hyresrättslägenheter till kunder som vill bo i Karlshamns kommun. Antalet
anställda uppgick till 58 vid årets slut.

Karlshamns Hamn AB
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%). Föremålet for bolagens verksamheter är att bedriva
hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster samt att bedriva
verksamhet inom godshantering av järnvägs- och landtransport samt utfora därtill relaterade tjänster
inom hantering och lagring. Bolagets affärside 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
Antalet anställda uppgick till 99 vid årets slut.

Karlsham nsfastig heter AB
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 forsälja fastigheter eller
tomträtter. Andamålet med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och främja
etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens
utveckling. Karlshamnsfastigheter AB:s vision är att bolaget ska vara den självklara samarbetsparten

$
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för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Karlshamns kommun. Bolagets affärsidö är att
erbjuda anpassningsbara lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Antalet
anställda uppgick till 6 vid årets slut.

Kreativum i Blekinge AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bedriva science center och naturskola inom
Karlshamns kommun. Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar
nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, miljö och klimat, teknik,
matematik och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar. Teknik och naturvetenskap
ligger till grund för en mängd olika utbildningar samt yrken och Kreativum är en viktig aktör i regionen
för att skapa ett intresse för de yrken och utbildningar som är av vikt för regionen och dess
arbetsplatsers utveckling. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande
intressenter. Antalet anställda uppgick till 13 vid årets slut.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Moderföretag
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 201A-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet

1 900
-18 324
622761

neg
40

1 879
I 958

605 606
3,6
41

275
-23100

628 834
neg

38

194
-299

630 974
neg

39

181
-36 299
654 957

neg
37

Koncern
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster -54 593 44 895 67 413 60 672 s9 978
Rörelsemarginal % neg 10,7 11,7 12,2 14,7
Balansomslutning 3841107 3380215 3163380 2619431 24264s2
Avkastning på eget kapitalo/o neg 13 22 24,2 30,1
Soliditet 10 10 10 10 8
Definitioner: se not 36

Kommentarer;
Karlshamn Energi AB (koncernen) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 9,7 mnkr (5,9),
Karlshamnsbostäder AB 31,1 mnkr (38,6) och Karlshamns Hamn AB (koncern) 9,6 mnkr (12,7).
Karlshamnsfastigheter AB redovisar en förlust efter finansiella poster på -96,5 mnkr (-3,5) och
Kreativum i Blekinge AB en förlust på -3,3 mnkr (-2,9 mnkr). I moderbolaget redovisas ett resultat efter
finansiella poster på -18,3 mnkr (9,0). Koncernen totalt redovisar ett resultat efter finansiella poster på
-54,6 mnkr (44,9).

Orsaken till koncernens negativa resultatet beror till stor del på nedskrivningar i Karlshamnsfastigheter
AB med 108,5 mkr reducerat med återföring av tidigare nedskrivningar med 16,6 mkr vilket netto
försämrar koncernens resultat med 91,9 mkr. I Karlshamnsfastigheter har uppskrivningar också utförts
med 9'1,9 mkr vilket tillforts bundet eget kapital direkt (uppskrivningsfonden) och redovisas inte över
resultaträkningen.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsäret2021 har fortsatt att präglas av den pandemi som påverkat hela samhället. Påverkan
på koncernbolagen varierar i olika utsträckning. Verksamheter som har begränsats för att minska
smittspridningen i enlighet med myndigheternas rekommendationer är Karlshamns Hamn AB och
Kreativum i Blekinge AB. Karlshamns Hamn har märkt av tapp på terminaltjänster och Kreativum har
endast kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet trll 10 o/o av det normala (se fortsatta kommentarer
nedan avseende Kreativum). Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Energi har anpassat och
planerat sina verksamheter med hänsyn till rådande förutsättningar.

Karlshamn EnergiAB
Tillgängligheten i elnätet har varit god, forutom några få mindre avbrott. Elnätsförsäljningen uppgick till
103 GWh. Elnätspriserna höjdes med cirka 1 o/o. Totala investeringar i elnätsverksamheten var 22
mnkr.

Elförsäljningen låg pä 127 GWh. Antalet elkunder har varit på samma nivå jämfört med tidigare år. El
och elcertifikat köps in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att elhandeln bedrivs med
begränsade risker. El som säljs är miljöcertifierat och omfattas av ursprungsgarantier. Vindkraftverken
på Gunnon och i Sölve har produceral l2,l GWh. Det stigande elpriset undei året har påverkat
resultatet positivt. Under året prissäkrades en del av produktionsvolymen både for är 2021 och
kommande år. Priset på elcertifikat har varit fortsatt lågt under är 2021.

Värmeforsäljningen var 107 GWh med hög andel leverans av spillvärme från Södra Cell. Viss spets-
och reservproduktion från AAK och i egna anläggningar behövt användas. AAK:s leverans baseras på
biobränslen. Södra cell Mörrum har levererat 198 GWh, vitket utgör 97 ,7 %(87 ,2 %) av
värmeproduktionen. För spets- och reservproduktion har AAK stått för 1,1 GWh och egna bioeldade
anläggningar lör 2,2 GWh (bioolja). Totalt innebär detta 99,4 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion.
Fjärrvärmepriset for är 2021 höjdes med 1 %. lnvesteringar i värmeverksamheten var totalt 18 mnkr.

Karlshamn Energi AB är huvudman for den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Karlshamns
kommun. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av
avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av Va-anläggningar inom fastställda
verksamhetsområden. Planering och projektering för utbyggnad av vattenverk och reservvattentäkt
pågår.

Affärsområdet bredband har utvecklats vidare i snabb takt. Utbyggnaden av fibernätet färdigställs i

årsskiftet 202112022, vilket innebär att alla permanentboende i Karlshamns kommun har tillgång till
infrastruktur för fiber. Totalt 9600 anslutna kunder. lnvesteringar i bredbandsverksamheten uppgict< titt
53 mnkr lör är 2021.

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder AB har under 2021 arbetat med sin organisation, nytt varumärke och hållbarhet.
Organisationen har genomgått en total genomlysning, vilken resulterade i en ny organisation som
verkställdes 1 september 2021. Syftet med den nya organisationen är att skapa en
organisationsstruktur med tydligare helhetsperspektiv på verksamheten och att säkerställa rätt
kompetensforsörjning. Arbetet med visionen har varit att stärka Karlshamnsbostäders varumärke och
bli en tydlig avsändare externt och internt. Hållbarhetsarbetet har bland annat inneburit att det största
energibesparingsarbetet nu är i slutfasen. Projektet har omfattat installation av solceller, utbyte av
ventilationsaggregat, injustering av värme och ventilationssystem, uppgradering av fastigheternas
styrsystem samt belysningsåtgarder. Det bosociala arbetet (lOP, Daycamp, huskurrage) har varit högt
prioriterat och är något som särskiljer bolaget från andra hyresvärdar inom kommunen.

De totala investeringarna uppgår fll 127 mkr varav egenfinansierade avser 15 mkr. Projektet på
Möllebacken, med en investering på 200 mkr (88 mkr 2021), innefattar 213 lägenheter och genomförs
i två etapper. Upprustningen av området löper på snabbare än beräknat, både vad gäller tidplan och
budget. Projektet innefattar såväl exteriöra insatser som fasad och fönster, balkonger och entröer men
också stambyte, ventilation och el. Aven utemiljön kommer att rustas upp för ökad trygghet och trivsel i

området, projektet beräknas vara klart 2023.Vidare avser 14 mkr av de lånefinansierade
investeringarna EPC-projektet (energibesparande åtgärder i hela beståndet). 3,6 mkr avser
ombyggnation av omsorgslokaler för kommunens användning. De egenfinansierade investeringarna
2021 består i huvudsak av stambyten och 1,4 mkr utgörs av påborjat fiberprojekt (fiberutbyggnad i

samtliga bostäder). Antaltillförda bostäder under 2021 uppgår till 10 st. Sju har tillkommit genom
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ombyggnation av lokaler och tre via köp av fastighet. lnga nyproducerade bostäder har tillförts under
året.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i regionen och är av nationellt strategiskt intresse
med de stora växande flödena i östvästlig handel. Karlshamns hamn kan genom en konsultrapport
påvisa ett högt bidrag till regionens BRP och sysselsättning. Bidrag till BRP uppgår till 2,6 miljarder och
en sysselsättning på 2300 arbetstillfällen. Bolaget har haft ett bra verksamhetsår och uppfyller sitt
uppdrag. En hög omsättning i början av året. Ett genombrott med Sidenvägen till Kina med god
efterfrågan. Bolaget har kunnat upprätthålla en god vinstnivå och omsättning trots stora nedgångar på
olja och kraftigt ökade energipriser. Resultatet är bättre än budgeterat vilket bland annat beror på
vindkraftsprojektets samt sågat virke.Hamnen har sin största och mest betydelsefulla verksamhet
inom segmenten petroleum-, bulk- och skogsprodukter samt enhetsgods (RoRo och container).
I slutet av året 2019 påbörjade bolaget ett stort projekt inom RoRo-området, där ett nytt färjeläger
byggs for att kunna ta emot framtidens större/längre fartyg. Projektet har pågått hela år 2020 och är
2021 och fortsätter in i är 2022. lnvesteringen i det nya färjeläget blev dyrare än först budgeterat pga
felaktigheter i tidigare konstruktion, behov av forcering samt variationer från genomförda geotekniska
undersökningar och verklig situation.

Karlsh am nsfastigheter AB
Verksamhetsäret2021 har varit ett år som inneburit fortsatt arbete för att stärka organisationen och
varumärket för framtiden. Företagets fastighetsbestånd är i huvudsak uppdelat i två
förvaltningsområden med ett i Svängsta och ett i Karlshamn. Fastighetsbeståndet i Svängsta går under
benämningen Halda Utvecklingscentrum och utgörs av industrilokaler, kontor samt restaurang. I

Svängsta får efterfrågan på industrilokaler och forråd sägas vara stabil och uthyrningsgraden uppgår
till ca 90%, medan den är svag vad avser administrativa lokaler. Fastigheten har negativ avkastning
och framtida underhållsbehov.

I Karlshamn finns fastighetsbeståndet på Östra Piren fördelat på fyra juridiska fastigheter varav tre i

dagsläget forhyrs bland annat av självständiga företag, Netport Science Park och Blekinge Tekniska
Högskola (BTH). Den fjärde fastigheten, Emigranten 1, är under byggnation och kommer att tillföra
ytterligare ca 10 000 kvm. Hela fastighetsbeståndet marknadsförs idagsläget under begreppet Netport
Science Park men bolaget har för avsikt att arbeta fram att området som Karlshamnsfastigheter har
fastigheter på är Östra piren, där Netport Science Park är en viktig aktör som erbjuder den innovativa
miljö, som gör att företag vill etablera sig just här.

Nuvarande fastighetsbestånd på Piren i Karlshamn tätort är i princip fullt uthyrt. En mindre vakansgrad
måste finnas for att erhålla den flexibilitet som är nödvändig för att gå i takt med hyresgästernas olika
tillväxtfaser. Aven här krävs en uppjustering av hyresnivån för att uppnå en rimlig avkastning. Den
pågående nybyggnationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022 och den reella
marknadsföringen påbörjades i maj 2020 och intensifieras under 2021 . Dä målgruppen av hyresgäster
begränsats till att vara hyresgäster som matchar scienceparkprofilen beräknas det ta längre tid än
sedvanligt att uppnå full uthyrningsgrad.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett betydande underskott till följd av nedskrivning av Emigranten
etapp 5, det vill säga nybyggnationen på Piren. Den vägledning som bokföringsnämnden lämnar i K3
innebär att ett företag per varje balansdag ska bedöma om det finns någon indikation på att en
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation, ska foretaget
beräkna tillgångens återvinningsvärde. Karlshamnsfastigheter AB har konstaterat att det funnits
indikation på nedskrivningsbehov och därmed låtit ett externt bolag värdera samtliga fastigheter på
Piren. Värderingen visade att det finns ett nedskrivningsbehov, i Emigranten etapp 5, som har belastat
årets resultat med 108,5 mnkr. Aven tillbaka itiden påverkas resultaten då det finns delar i

nedskrivningen som bedöms vara rättelse av fel på grund av att nedskrivningsbehovet förelåg flera år
tidigare.

Karlshamnsfastigheter AB har även låtit värdera befintliga fastigheter som redovisar ett övervärde.
Overvärdena balanserar det negativa resultat som bolaget redovisar (eget kapital) och därmed
understiger inte det egna kapitalet hälften av aktiekapitalet for Karlshamnsfastigheter AB. Kommunen
har lämnat aktieägartillskott på 20,5 mnkr till bolaget för förlusttäckning gällande de delar som avser
rättelse av fel.
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Kreativum iBlekinge AB
Verksamheten påverkades kraftigt av pandemin under första halvan av 2021. På grund av rådande
regler, rekommendationer och restriktioner har verksamheten endast kunnat bedrivas till ca 10 % av
det normala. Detta har påverkat intäkterna i samma grad. Ett aktivt arbete med att hålla nere
kostnader har genomförts, förhandling med hyresvärden gav en hyresreduktion, personal har hyrts ut
och omställningsstöd har erhållits. Arets stora satsning att hyra in en utställning om dinosaurier,
öppnades i begränsad omfattning i maj och från 15 juli kunde Kreativum ta in fler besökare i

anläggningen. Mycket tack vare denna satsning lyckades Kreativum locka över 32 000 besökare under
året. 1 juli 2021 tog Kreativum över ansvaret för verksamheten vid lre natur och kulturskola.

Det har under 2021 gjorts flera stora investeringar i Kreativums anläggning. En ny och modern
konferensanläggning har byggts upp vilken kommer att slutföras i sin helhet i början av 2022.
Domebiografen, som varit Kreativums kännemärke sedan starten 1999, har renoverats och utrustats
med modern teknik för att visa filmer i upplevd tredimensionell miljö. lnvesteringen möjliggOr fOr
Kreativum att bygga upp ett filmbibliotek som kommer att kunna användas under flera år framöver.
Tekniken med tre projektorer är av hög kvalite och ger publiken en upplevelse som inte kan mätas sig
med annan filmteknik. Under hösten 2021 staftades ett stort arbete upp med att bygga en modern fast
utställning som på ett enkelt sätt kan utvecklas under de kommande åren. Grundtanken är att visa på
teknik och vetenskap kopplat till näringslivet.

Måluppfyllelse
Bolagen arbetar utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål och rapporterar en god måluppfyllelse och
påväg mot en god måluppfyllelse i sin helhet. Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra
vissa åtgärder/aktiviteter vil ket påverkar helhetsbedömn ingen.

' Karlshamns EnergiAB har helt uppnått bolagets må|.' Karlshamnsbostäder AB är påväg mot en god måluppfyllelse.' Karlshamns hamn AB är påväg mot en god måluppfyllelse' Karlshamnsfastigheter AB saknar rapportering av måluppfyllelse.' Kreativum är påväg mot en god måluppfyllelse

Internkontroll
Samtliga bolag arbetar med internkontroll. Flera verksamheter är ISO-certifierade och de flesta arbetar
i ledningssystem.

Förväntad framtida utveckli ng

Koncern
Karlshamn EnergiAB
lnvolvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. Anläggningarnas status
har omfattande behov av reinvesteringar och forcerat underhållsarbete, vilket kommer att kräva
resurser under en lång period framöver. Under året har VA blivit en del av KEABs ISO certifiering 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. Bolaget har problem med längre leveranstider och högre priser på material inom flera
områden.

Karlshamn Energi ansvarar for samhällskritisk infrastruktur och därav är det mycket viktig med
långsiktig planering av verksamheten. Det är viktigt att säkerställa reinvesteringar och utveckling av
verksamheten. Med kommunens nuvarande begränsade låneutrymme och eventuell påverkan på
Karlshamn Energis framtida investeringar, ser bolaget utmaningar och risk för konsekvenser i

verksamheten. Bolaget behöver ha långsiktig planering och det skapar problem att enbart ta kortsiktiga
beslut.

Karlshamnsbostäder AB
Under början av 2022 inleds en stor satsning gällande upprustning av bolagets största bostadsområde,
Fridhem. Fridhem är ett miljonprogramsområde byggt på 60talet med ett stort, eftersatt
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underhållsbehov. För att framtidssäkra en fortsatt hög efterfrågan på bostäder där behöver hela
området fräschas upp och ses över.

Två av målen for framtiden är att förbättra driftnettot och få en högre kundnöjdhet. Fridhemsprojektet
är också ett bolagsövergripande pilotprojekt för lärande. T.ex. vill vi definiera framtidens serviceflöden
för hela Karlshamnsbostäder samt skapa ökad trygghet och trivsel för de boende.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Begränsad kommunal borgen vilket medför att bolaget måste avstå investeringar som skulle
generera intäkter. Bolaget har också stora svårigheter med att planera investeringarna framåt då läget
är så osäkert' Försenadedetaljplaner
' Höga kostnader för ombyggnad lokaler till lägenheter' Stort hyresbortfall lokaler och studentlägenheter' Ötade driftskostnader som vi inte kan påverka
' Ovanligt många skador under året' Ny organisation från 1 september

Låg hyreshöjning
' Höja prishöjningar på byggmaterial och i vissa fall svårt att få tag på material

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns hamn har gjort noterbara genombrott avseende Sidenvägen (järnvägstrafik till Kina),
lagring av vindkraftsleveranser på gasrörstomten och fortsatt utveckling på sågat virke. Bolaget står
infor en möjlig satsning, där bolaget kan fortsätta att bygga ut verksamheterna likhet med andra
kommunala hamnbolag. Dock finns det globala, nationella, regionala och lokala utmaningar som
behöver utvärderas infor en eventuell satsning i framtiden. Stora kostnadsökningar på energi och
drivmedel påverkar företagets resultat negativt.

Ka rl s h a m n sfasti g h ete r A B
Karlshamnsfastigheter har många utmaningar framöver. Det befintliga fastighetsbeståndet åldras och i

takt med det så ökar underhållsbehovet vilket kommer kräva investeringar och utökade
u nderhållskostnader framöver.

Covidl9 har påverkat bolaget genom att vissa hyresgäster har fått uppskov med hyror mm, men den
största utmaningen är vad som händer efter Covidl9 och hur arbetsplatserna kommer att utformas
framöver. Mer hemarbete spås vilket kommer medföra andra behov av mötesplatser och kontor. Det
är viktigt att Karlshamnsfastigheter är med i utvecklingen och kan ställa om för att klara av de nya
kraven som hyresgästerna har.

Arbetet med Emigranten har tagit mycket av bolagets tid. Ett avslut med nuvarande byggentreprenör är
framförhandlat och en ny upphandling pågår och har tilldelas under januari 2022. Den plan som legat
för att öka hyresintäkterna under 2021 har behövt revideras.

Bolagets framtida utveckling påverkas av följande:' Utökad samverkan inom bolags- och kommunkoncernen' Fortsatt inventering av hyresavtal' Digitalt fastighetssystem sätts i drift fullt ut' Marknadsforing och uthyrning av ytor i Emigranten 1

' Nybyggnationen ger initialt ökade förluster.' Risk för fordyrningar i Emigranten 1' Ytterligare nedskrivningsbehov i Emigranten 1' Försaljning respektive förädling av fastighetsbeståndet
' Avmattning av högkonjunktur
' Mycket kraftig ökning av borgensavgiften

Kreativum i Blekinge AB
Kreativum hade ungefär 32 000 besökare under 2021vilket få anses riktigt bra med tanke på årets
början. Dinosaurieutställning bidrog till besöksintresset på ett mycket positivt sätt. Under arbetet med
att ta fram budget 2022 genomfordes en analys avseende bolagets upptagningsområde. lnom 1,5
timmes restid bor det 700 000 personer och inom 2 timmars restid bor det 1,5 miljoner invånare. lnom
detta område så är bolagets utbud unikt.

lnvesteringen i Domebiografen fortsätter under2022 då mattan ersätts och en ändamålsenlig

w
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belysning installeras. En delav den nya utställningen invigs till sportlovet2022 och fler stationer
tillkommer sedan fortlöpande under året. Kreativum står nu väl rustat för de kommande åren med en
modern konferensanläggning och Domebiograf som ger konferensanläggningen en ny dimension samt
ett utbud i utställningen som möter framtiden. Utsikterna för verksamhetsäre|2022 är ljusare än året
innan men pandemin kan även framledes ställa till problem. Ett arbete med att få Kreativum lönsamt
har påbörjats 2022 och målet är verksamheten skall visa plus frän 2024.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiell risk
Ränterisk
Per den 31 december 2021 uppgick koncernens skulder till kreditinstitut till 3 043 538 tkr och
moderbolagets till 285 800 tkr. Skulden har ökat i koncernen med 303 672 tkr sedan 2020-12-31 fll
följd av investeringar i koncernen och förväntas öka ytterligare under 2022 till följd av fortsatta
budgeterade investeringar i koncernbolagen. Ränte- och kapitalbindningstiden uppgick till 3,4 år i

koncernen och 2,6 år i moderbolaget och snitträntan tll0,7 o/o i koncernen och 1,0% i moderbolaget,
exklusive borgensavgift. En ökad ränta med +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 1

906 tkr, vid antaganden om refinansiering av de befintliga lånen, i koncernen, under kommande år
(2022).

Til lstånds- eller anmäl ningspl iktig verksamhet enli gt m iljöbalken

Koncern
Karlshamn Energi AB inkl dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn
EnergiVatten AB
Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning bestående av en 25 MW
biooljeeldad panna i Stilleryd för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Bolaget fortsätter resan
mot 100 % förnyelsebar fjärrvärmeproduktion genom byggnation av ytterligare 15 MW förnyelsebar
fjärrvärmeproduktion i Tostarp. I fjärrvärmenätet finns därutöver fem oljeeldade panncentraler samt en
gasoleldad panna mindre än 10 MW. Dessa används endast för topp- och reservproduktion av
fjärrvärme. I Hällaryd finns en anmälningspliktig panncentral för värmeproduktion med pellets och olja.
På Ostra Piren finns en kylanläggning som har vattendom för att använda havsvatten for frikyla.

I dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB finns en grupp om tre vindkraftverk på totalt 2 MW
på Gunnön och i Sölve finns två vindkraftverk på vardera 2 MW. Anläggningarna är anmälningspliktiga
och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Några onormala störningar från anläggningarna
har inte förekommit.

Dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB har genom en vattendom tillstånd att använda vatten från
Långasjön för dricksvattenproduktion. För att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning lämnades
två tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen under är 2019. Ansökningar avseende reglering
av sjön Mien och ombyggnad av regleringsdamm, respektive tillstånd att använda Mörrumsån som
reservvattentäkt. Båda ansökningarna har överprövats och avgörs av Mark- och miljööverdomstolen,
med förväntad prövning under år 2022. Bolagets avloppsvatten renas med hjälp av biologisk rening på
Sternö reningsverk medan det i Halahult och Ringamåla sker med både biologisk och kemisk rening.
Karlshamn EnergiVatten AB:s reningsverk på Sternö är Revaq-certifierat som betyder att slammet
från reningsverket kan återföras till jordbruksmark.

Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis utsläppsrätter motsvarande en viss procentandel
av vad som historiskt behövts, dock har ingen tilldelning skett under år 2021. Om behov finns så köps
resterande del in från marknadsaktörer.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001.2015. Företagets processer och rutiner hanteras i

ett gemensamt ledningssystem for kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn Energi är även
certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 samt enligt Arbetsmiljöstandarden ISO
45001 2018.

Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Hamn AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndsplikten gäller
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Totalt
eget kapital

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 är 2013 miljöcertifierade enligt ISO 14000 och har erhållit erfordeliga
miljötillstånd.

Eget kapital

Förändring i koncernens egna kapital
Övrigt Annat eget

tillskjutet kapitalinkl
kapital årets resultat

Aktie-
kapital

I ngående balans 2020-01 -01
Arets resultat

Eget kapita I 2020-12-31 faststä I ld års redovis n i n g
Justering av tidigare år - rättelse fel

Justerat eget kapitaa 2020-'12-31

160 000 143 270
34 200

303 270
34200

160 000

160 000

160 000

177 470
-16 277

161 193

161 192
-63234

91 914

337 470
-16 277

321 193

321 192
-63234
20 500
91 914

lngående balans 2021 -01 -01
Arets resultat
Erhållet aktieägartillskott
Avsättning uppskrivn ingsfond

Eget kapital 2021 -1 2-31

Förändring i moderföretagets egna kapital
Bundet eget kapital

upp-
Aktie- skrivnings-
kapital fond

20 500

160 000 20 500 189872 370372

Fritt eget kapital

Reserv- Balanserad
fond vinst

Arets Totalt
resultat Eget kapital

lngående balans 2020-01 -01
Omföring av föreg års vinst
Arets resultat

Utgående balans 2020-12-31

Omforing av föreg års vinst
Erhållet aktieägartillskott
Arets resultat

Utgående balans 2021 -12-31

160 000 79 316 581

160 000 79 316 581 30 163 -17 527 252533

Belopp i SEK

160 000 82211
-2 895

-3 940
3 940
9 664

9 664

-9 664

-17 527

239 896

I 664

249 560

20 500
-17 527

581 1 045
-1045

I 663
20 500

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr, disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning

Summa

12 636 023

12 636 023

Vad beträffar koncernens och moderforetagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete for egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och fornöden heter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

4 81 0 632
15 011
10 162

717 663
13 833
17 115

5,8
6

7

835 805

-168 314
-3 547

-204 388
-220 016

-260 438
-2 218

748 611

-114 439
-463

-187 981
-209 424

-154 851
-4 897

10

11

12

-23116

2
450

-31929

76 556

2
414

-32 077

-54 593 44 895

14

-54 593

-8 641

44 895

-10 695

-63234

-63234

34 200

34200

fi{t
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateri el I a a n I ägg n i n gsti I I g å n g a r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill

M ate ri el I a a n I äg g n i n gsti I I g å n g ar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella an läggnin gstillgångar

F i nansiel la an Iägg n i ngstil lgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortf ri sti g a fo rd ri n ga r
Kundfordringar
Fordringar Karlshamns Kommun
Aktuella skattefordringar
I m materiella omsättn ingstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

15 316

18 055
136

427

3 575
273

16

17

18,19
20
21

18 507

2 055 476
438 085
412933

465 487

4 275

1 860 516
435 383
361 770

392 4683,22

24
3,25

3 371 981 3 050 137

25
55

5 534
3 422

25
55

34s
4 562

9 036 4 987

3 399 524 3 059 399

3 019
300

3 895
213

26

27

3 319

74 682
17 506
10 967

663
15 825

107 838

4 108

51 455
14 956
3 664
1 618

16 770
96 107

227 481

210 783

184 570

132 138

441 583 320 816

3 841 107 3 380 215
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Belopp iKSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

Längfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2929765 2653 107

3

160 000
20 500

189 872

160 000

161 193

370 372 321 193

370 372

102234
5 715

321 193

88 494
5 338

3,25

30

31

107 949

2928 405
1 360

93 832

2651667
1 440

30 115 132
16 147

111 664
35 641

154 437

88 200
17 231
74 929
22900

108 823

433 021 312 083

3 841 107 3 380 215
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2020

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskn ing (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anlägg ningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33

34

-54 593
261 602

44 895
161 842

207 009
-7 393

206 737
824

199 616

789
-15 108
94 005

207 561

916
-24 921
-16 381

279 302 167 175

-3 086
-398 544

4 581
1 141

-5 920
-500 786

1 319
1 140

-504 247 -395 908

331 500
-27 910

242000
-29 716

303 590 2'12284

78 645
132 138

-16 449
148 587

210783 132 138
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Resultaträkning - moderfö retag
Belopp iKSEK Nof 2021-01-01-

2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Röre/sens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Koncernbidrag

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

35
4 1 900 1 879

35
5,8

6

I
12

13

14

-790

1 900

-2 690

1 879

-2 449

-13 128
-4 406

-570

14 628
-5 100

-18 324

800

I 958

730
-17 524

-?

9 688

-24

-17 527 I 664

8e
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Belopp iKSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
F i nan s iel I a an I ägg n i n g sti I lgå n ga r
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar

Kortf ri sti g a ford ri n ga r
Fordringar hos koncernforctag
Fordringar hos Karlshamns kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

23 593 155
25

593 155
25

593 180 593 180

593 180

8 002
19 724

1 851
4

593 180

10 608

1 818

29 581 12 426

29 581 12 426

622761 605 606
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Belopp i KSEK Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (16 000 aktier)
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantorsskulder
Skulder till Karlshamns Kommun
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga sku lder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

30

31

160 000
79 316

581

160 000
79 315

581

239 897

30 163
-17 527

239 896

I 664

12 636 I 664

252 533

285 800

249 560

285 800

285 800

44 319
155

39 612

341

285 800

40 809
1

573
26 818

1 684

361

84 428 70 246

622761 605 606
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2020

Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp iKSEK Nof
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade aktieägartillskott
Lämnade koncernbidrag
Erhållen utdelning
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

33 -18 324
13 128

8 958
-14 628

-5 196
-3 538

-5 670
-17

-8734

-15 235
5 101

-5 687

19 329
-12 166

-18 868 1 476

18 886

-18 156
14 628
3 510

50 850
-18 149
-28 072

2 850
-8 955

18 868 -1476

34
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Al I män n a redovisn i ngspri n ci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012'. 1 Arsredovisn ing och koncernredovisni ng ( K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 o/o 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 rörelseforvärv 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 eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
forvärvstidpunkten 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.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller forluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.

I m m ateriella ti I lgångar
Elce ftifi kat och utsl ä ppsrätte r
Karlshamn Energi AB redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat och utsläppsrätter som
immateriella tillgångar. Värdering av tilldelning har gjorts till vid tilldelningen aktuellt marknadspris och
förvärvade elcertifikat har värderats till avtalat pris. lnnehavet av dessa tillgångar betraktas som
kortfristig och har härmed klassificerats som en omsättningstillgång.

Övrig a i m m ate riell a ti I lg än g ar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffning
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

svärde minus
och

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt övertillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
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@stider; 
NYttiqldePeriod (år)

kostnad i resultaträkningen.

Koncessioner
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten
Goodwill

M ateri el I a an I ägg n i n gsti I lg än g ar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och 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 redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i forbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har dårför delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningsstillfället i då rådande prisnivå.

Byggnaderna besår av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. lngen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

0
5
5

5-

Stomme och grund
Stomkomplettering/in nervägg mm
Värme/San iteUKylaA/enti lation
El/Tele/Data/Styr- övervakn i n g

Fasad/Fö n ste rlltte rta k
Restpost
Skyddsrum
Bergrum
Övriga byggnader
Markanläggningar
Bogserbåtar
Kranar
Cisterner
Hyresgästanpassningar

Övriga Maskiner och andra tekniska anläggningar
Övriga inventerier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod (ä0
B0-1 00
50-1 00

35-50
20-40
30-50
10-60

50
33

20-60
20-70
1 0-30
10-15

5-25
10

5-25
5-20

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
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nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Leasingavtal
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överfors från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

F i n an siell a leasi ng avtal
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 minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som rcdovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de
uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

O pe ration el I a le asi ng avtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhojd förstagångshyra men exklusive
utgifter for tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut principen. I

anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012'.1.

Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterfdljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänforliga transaktionsutgifter
såsom courtage.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kortfristiga
leverantörssku lder redovisas till anskaffningsvärde.

E rsättn i n g ar ti I I a nstä I I da
Ersättning till anställda efter avslutad anställning.
Klassificering
Planer for ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
formånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
forsäkringsforetag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
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betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än forväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättn i n g ar vid u ppsäg n i ng
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när foretaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig ävgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skaff
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och for möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

lntäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla for egen räkning
redovisas som intäkt. lntäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Vid forsäljning av varor redovisas en intäkt när foljande kriterier är uppfyllda:

- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget,
- lnkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
ägande till köparen,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande forvaltningen som vanligtvis
förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
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Ränta, royalty och utdelning
lntäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är forknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillforlitligt sätt. Ränta redovisas
som intäkt enligt effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska
lämnas.

Tj ä n ste u p pd rag och e ntre p re n ad avtal - I ö pa n de rä kn i ng
lnkomst från uppdrag på lopande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utfors och material
levereras eller förbru kas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter for uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

lntäktsredovisning för elleveranser
Elnätskunder och elhandelkunder inom elnätsområdet faktureras med månadsvisa mätavläsningar
som grund. Utgångspunkten för intäktsredovisningen är för elnätsverksamheten den energimängd
som mätts hos kunderna. För elhandelsverksamheten får man fram såld energimängd enligt
regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen.

Redovisni ngsprinci per i modertöretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår forutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till forvärvet.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Ko n cern bidrag och a ktie äg artil I skott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
erhållna/läm nade koncern bidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande 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 antagande ses över regelbundet.

lnga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antagande på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
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Koncernen

Not 3 Rättelser av jämförelseår
Karls ham nsfasti g h ete r AB har j usterat jämfo rels eär et 2020 avseende ned skrivn i n g av
förgävesprojektering frän 2017. Rättelsen har följande effekt på jämförelsårets balansräkning för
koncernen;

2020 innan
justering

2020 efter
justering

22(33)

Justering

Balansräkninqen
Pågående nyanläggningar
Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld

Eget kapital
- Annat eget kapital inkl årets resultat

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren

412 968
6 119

98 491

177 470

Koncernen
2020

392468
345

BB 494

161 193

-20 500
-5 774
I 997

-16 277

16 277

Modertöretaget
2021 20202021

per
Elnät och elhandel/elproduktion
Värme och Kyla
Avgår punktskatter
Bredband
Vatten och avlopp
Fastighetsuthyrning, hyror och arrenden
Hamnverksamhet
Övriga intäkter

182622
111 406
-37 028
45 437
78 774

291 054
157 517
22 148

122905
102 049
-38 052
41 954
72 443

291 003
146 267

19 559 1 900 1 879

851 930
-41298

758 128
-40 465

1 900 1 879
Avgår internförsäljning inom koncernen

810 632 717 663

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

2021 2020

1 900 1 879

Moderbolaget
2021 2020

Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag
Revisionsverksam het utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsu ppdraget
Andra uppdrag

582
69

282

25

154

186
59

o

581
148
383

28

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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2020 Varav män

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medel antalet anstäl I da
2021 Varav män

Moderföretag
Sverige

Totalt moderföretaget

Dotterföretag
Sverige

Totalt dotterföretag

Koncernen totalt

0%0%

286 75%

75%

75%

266

286

286

266

75%

75%

75%

2020-12-31
Andel

kvinnor i %o

266

Redovisni ng av könsfördel ni ng bl and I ed ande befattni ngshav are
2021-12-31

Andel
kvinnor ilo

Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

22
100

22
100

Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Koncernen Moderföretaget 1)

2021 2020 2021 2020

22
50

22
33

Styrelse och VD
Övriga anställda

Summa löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

7 933
'141 956

7 675
1 33 455

149 889
61 877
14 196

141 130
59 218
16 428

1) Moderföretaget har inga anställda. Tjänsten för VD, vVD, styrelsearvode och administration har
köpts från Karlshamns Kommun och har under året uppgått till 2 439 tkr (f å 2 379 tkr) inkl sociala
avgifter.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 443 tkr (1 131 tkr) företagets ledning.

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
an läggn i ngstillgångar

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Koncern
Arets avskrivningar
Arets nedskrivningar
Aterforda nedskrivningar

139 354
137 670
-16 586

129 883
24 968

w

260 438 154 851
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2020

Not 8 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förtaller till betalning:

lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncernen

1 314
1 039

1 533
1 693

2353 3226

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 067 2 815

Moderföretaget har inga leasingkostnader varken innevarande år eller jämförelseåret

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella eftersom beloppen är forhållandevis små

2021 2020
F ramtida m i n im ilease avg ifter avsee nde icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
lnom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget

55 567
80 163
22 193

55 573
52280
44 035

157 923

2021

151 888

2020
Anticiperad utdelning
Nedskrivningar

Not 10 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningsti I lgångar

Koncernen

7 372
-20 500

14 628

-13128

2021

'14 628

2020

Utdelningar

Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

22

22

Modefföretaget
2021 2020

Ränteintäkter, övriga 450 414

450 414

{e
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Moderföretaget
2021 2020

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2021 2020

Räntekostnader, övriga
Borgensavgift till Karlshamns Kommun
Aktiverade räntor och borgensavgifter

Not 13 Koncernbidrag
Moderföretaget

-22292
-14 185

4 548

-31 929 -32 077

-23 313
-1 1 606

2 842

-2 863
-1 543

-3 528
-1 572

2021

-4406 -5 100

2020
Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

Not 14 Skatt på årets resultat

-10 957
11 757

-18 156
18 886

Koncernen
2021 2020

730

Moderföretaget
2021 2020

800

Aktuellskatt
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

-90
-B 551

-498
-10 197

-3 -24

-8 641 -10 695

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

-24-3

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avdr kostnader som ej är med i redovisat resultat
Utnyttjande av tid igare ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatt hänförligt till tidigare år
Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt
Skattereduktion investeringsstöd

-54 593 44895 -17 524 9 688

11 246
-22103

-9 607
-1946

3 610
-5132
1 519

-2 073
-1 081
3 130

218 262

-59
2

210
384

2 055
-8 641 -10 695

2

Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-3 -24

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

557 557

557

-130
-111

557

-19
-111

-241 -1 30

Redovisat värde vid årets slut 316 427
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Not 16 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u le rade a n skaff n i ng svä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

10 206
5 920
I 543

7 120
3 086

Acku m u le rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 17 Goodwill
Koncernen

25 669

-6 631
-983

10 206

-6 418
-213

-7 614 -6 631

18 055 3 575

2021-12-31 2020-12-31
Ac ku m u I e rad e a n skaffn i n g svärd e n :

-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 18 Byggnader och mark
Koncernen

-411
-137

-274
-137

684 684

684 684

-548 -411

136 273

2021-12-31 2020-12-31
de

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Erhållna statliga bidrag
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Vid årets slut

Acku m u le rad e avskrivn i ng a r:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Ac ku m u I e rade u p pskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Arets uppskrivningar

Vid årets slut

Ac ku m u le rad e n ed skriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Omklassificeringar
-Under året återförda nedskrivningar

2 650 208
5242

-4 032
-2744

153 523

2802197 2650208

2 551 305
20 505
-9 439

-26 888
114 725

-765 665
1 015

-3 671
-66 514

-716 906
I 476
3 451

-61 686

-834 835

91 914

-765 665

91 914

-24 027
3 641

16 586

-24 027
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-24 027Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark
Koncernen
Acku mulerade anskaffn ingsvärden

Redovisat värde vid årets slut

2055476 1 860 516

163 411 1 59 846

Not 19 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen 2021-12-31

163 411 159 846

2020-12-31
Acku m ulerade ve rklig a värde n
Vid årets början
Vid årets slut

2722165
2 955 398

2 446 877
2722165

I Karlshamnsfastigheter AB baseras verkligt värde till 100% på värderingar gjorda 2021 och 2022 av
utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i

värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella.

I Karlshamnsbostäder AB har bolaget i egen regi utfört, för upplysningsändamå|, värdering för att
bedöma fastigheternas verkliga värde. Värderingsmetod som använts är diskonterade
kassaflödesprognoser. Vid värderingen har nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden för
respektive fastighet beaktats. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde har en kalkylperiod om 10 år
använts och diskonteringsränta före skatt pä 5,75-60Ä. Bedömningen av kalkylräntan görs med hänsyn
till en långsiktig riskfri obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. Risken är delvis knuten
till villkoren för existerande hyreskontrakt, typen av hyresgäster, fastighetstyp och läge. Andra
värdepåverkande faktorer är hyresutvecklingen som antagits vara 2% per år, inflationen som antagits
tll2o/o under prognosperioden samt vakansgraden som antagits vara 2o/o per är.

Verkligt värde för koncernens forvaltningsfastigher har beräknats till 2 955 mkr vilket kan jämföras med
det bokförda värdet om 1 432 mkr i Karlshamnsbostäder och 253 mkr i Karlshamnsfastigheter AB.

Not 20 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaffn i n g sv ä rde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-AterfOrda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m ule rade nedskrivn i n g ar:
-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

730 999
19 444
-1 130
16 453

667 011
51 033
-5 385
18 340

765 766

-267 616
879

-32944

730 999

-235 740
4 919

-3 451
-33 344

-299 681

-28 000

-267 616

-28 000

-28 000 -28 000

6e

438 085 435 383
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Not 21 lnventarier, verktyg och installationer
Koncernen

28(33)

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n :

-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

-Vid årets slut

Acku m u I e rade avskriv n i n g a r:
-Vid årets början
-Aterforda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Omklassificering av ingående nedskrivning
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Acku m u I e rad e n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Omklassificering från pågående investering
-Omklassificering ingående nedskrivningar
-Arets nedskrivningar

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

I 028 952
53 149
-2652

66 131

966 537
27 434

-274
35 255

I 145 580 1 028 952

-595 010
2 560

-2 056

-38 681

-608 959
252

48 120
-34 423

-633 187 -595 010

-72172
-19 565

-7 723

-2 410
-14 965
-48120
-6 677

-99 460 -72172

Not 22 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anlägg ningsti I lgångar

Koncernen 2021-12-31

412933 361 770

2020-12-31
Vid årets början
lnvesteringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar utav pågående nyanläggningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 23 Andelar i koncernföretag

392468
428 550

-225 584
-129 947

465 487 392 468

2021-12-31 2020-12-31

246 417
308 258

-143 916
-18 291

Acku m u I e rade a n skaff n i n g sv ä rd e n :

-Vid årets början
-Aktieägartillskott

-Vid årets slut

Acku m u I e rade u p ps kriv n i n g a r:
-Vid årets början

Vid årets slut

Acku m u le rade n ed skriv n i n g ar:
-Vid årets början
-Arets nedskrivningar

Vid årets slut

586 637
20 500

586 637

607 137

100 000

586 637

100 000

100 000 1 00 000

-93 482
-20 500

-93 482

-113 982 -93 482

Redovisat värde vid årets slut 593 155 593 155
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2020-12-31
Redovisat

värde

Spec av modertöretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2021-12-31

Antat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Karlshamn Energi AB, 556223-8849, Karlshamn

-Kad sh amn Energi Elförsäljning AB, 556527-9345, Kalshamn
-Kad sh amn Energi Vaften AB, 559 1 70-4308 Karl shamn

Karlshamnsbostäder AB, 556526-8355, Karlshamn
Karlshamns Hamn AB, 556016-9467, Karlshamn

-Kadshamn Kombiterminal AB, 55661 6-5659, Kalshamn
-Kadshamn Tank Storage AB, 556885-5224, Kadshamn

Karlshamnsfastigheter AB, 556188-5160, Karlshamn
Kreativum i Blekinge AB, 556545-4989, Karlshamn

1 200
10
10

1 60 000
5 365

100
250

30 000
410

254 194
149 347

3 000
1

254 194
149 347

3 000
1

100

100
100
100

100

100
50

100

100

186 613 186 613

Agarandelen överensstämmer även med andelen av rösterna i bolagen

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

593 155 593 155

2021-12-31 2020-12-31
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rde n.

-Vid årets början

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 25 Uppskjuten skatt

Koncernen

55 55

55 55

Temporär
skillnad

55

2021-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

55

2021-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader hänförliga till;
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt underskottsavdrag
And ra outnyttjade skatteavd rag

U ppskj uten s katteford ran/skattesku ld

Koncernen

313 396
303 002
-120 108

64 560
62 416

-24 742
3 479
2 055

496 290

Temporär
skillnad

5 534

2020-12-31
Uppskjuten

skaftefordran

102234

2020-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

V äse ntl ig a te m po rära skil I n ad e r h änförl ig a til I ;
Byggnader och mark
Maskiner och lnventarier
Pågående nyanläggningar
Skattemässigt u nderskottsavd rag

U ppskjuten skattefordran/sku ld

144 146
301 595
-16 157

29 694
62 128
-3 328

345

429 584 345 88 494
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Not 26 lmmateriella omsättningstillgångar
Koncernen

30(33)

2021-12-31 2020-12-31
Tilldelade elcertifikat
Förvärvade elcertifikat
Tilldelade utsläppsrättigheter

Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19
512
132

126
1 316

176

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

663 1 618

Modefföretaget
2021-12-31 2020-12-31

Ej debiterad elförbrukning
Upplupna bidrag
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Övriga poster

107 838 96 107

Not 28 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 12 636 023 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Summa

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

41 404
38 847
16 315
I 519
1 753

33 126
38 847
17 718
6 416

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

12 636

12 636

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Fastig hetsinteckn ingar

Summa ställda säkerheter

Eve ntu a lf ö r p I i kte I s e r

209977 207 877

209977 207 877

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

För egna skulder och avsättningar
Övriga eventualförpliktelser

Not 30 Långfristiga skulder

504 472

504 472

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Låneportföljens förfallostruktu r;

Sku Ider till kred iti n stitut
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen*
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa skulder till kreditinstitut inkl kortfr del

739 510 852767 25 800

564 561
1 739 467

500 138
1 386 962

49 000
236 800

60 000
200 000

$t

3 043 538 2739 867 285 800 285 800
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Modertöretaget
2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år
från balansdagen

Summa övriga skulder inkl kortfr del

320

1 040

320

1 120

Summa långfristiga skulder inkl kortfr del 3 044 898 2741307 285 800 285 800

* Varav 115 132 tkr (BB 200 tkr) är klassificerat som kortfristig skuld i balansräkningen. Resterande
449 429 tkr (411 938 tkr) avses att refinansieras i nya lån. I moderbolaget är avsikten att samtliga lån
refinansieras vid förfall. lngen amortering planeras 2022 eller inom 5 år.

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader 3109
Upplupna personalrelaterade kostnader 24117
Förutbetald hyresinkomst 6 791
Förutbetalda anslutningsavgifter VA 26 960
Fondering VA 863
lnvesteringsfond Vatten (framtida vattenförsörjning) 25 61 9
Upplupen kostnad, elhandel 20283
Övriga poster 46 695

154 437

3 354
22903

5 970
18 365

693
19 579
5 321

32 638

108 823

Koncernen
2021 2020

341 361

Moderföretaget
2021 2020

305 322

39Jb

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pågående pandemi fortgår och har fortsatt påverkan på hela samhället och på koncernens
verksamhet i mer eller mindre utsträckning. Bolagen fortsätter med att följa myndigheternas allmänna
råd och rekommendationer och har vidtagit åtgarder i syfte att begränsa smittospridningen.
lmplementerade åtgärder kommer att kvarstå till dess att risken för samhällssmitta är över. De bolag i

koncernen där verksamheten påverkas i större utsträckning av pandemin är Karlshamns Hamn AB
och Kreativum i Blekinge AB

Karlshamns Hamn har stora flöden Österut och med en ökad krigsrisk och sanktioner mot Ryssland
kan vissa av godsflödena påverkas 2022. Karlshamns Hamn är sedan tidigare stämd av
Hamnarbetarförbundet. Dom i AD ska falla i slutet av mars. Beloppet är fullt reserverat i bokföringen
Det har uppdagats frågetecken på en gammal pensionsuppgörelse för en handfull idag anställda.
Utredning har startats och idag finns ingen uppfattning om denna

Not 33 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erlagd borgensavgift

2
450

-22 507
-14 185

2
392

-23 216
-1 1 606

-2 880
-1 543

-3 570
-1 572

14628 2 850

#

-36240 -34428 10 205 -2292
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Not 34 Likvida medel

Följande delkomponenter ingär ilikvida medel
Kassa och bank
Tillgodohavande på koncernkonto

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

32(33)

Moderföretaget
2021-12-31 2020-12-31

17 309
193 474

18 547
113 591

210783 132138

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk for värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 35 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Karlshamns Kommun, org nr 212000-0845.

lnköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 0 o/o av inköpen och 100 % av försäljningen
andra företag inom den bolagskoncern som företaget tillhör.

Not 36 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Avkastning på eget kapital:
Arets resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital (totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver)

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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33(33)

Underskrifter

Karlshamn 2022-Og- lT
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tant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-Aä- l7
KPMG AB

Sjöberg Einarsson
Auktoriserad revisor
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Håkan Abramsson
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Verkställande direktör
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LO-representant
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Revlsronsherattelse
Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB, org. nr 556427-2382

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB för är 2021 .

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisnlngens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditinq (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uftalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för är 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad den 31 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansve lar stvrelsen och verkställande direktören för bedömnin AVoen

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om forisatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att låmna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvåntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktigheter i

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och åndamålsenliga
för aft utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är låmpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- 
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolageis och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en våsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
våsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovlsningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhåmtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

- 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

- 
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den; Vi måste också
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informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Stadsvapnet i Karlshamn AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
d irektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolaqets och koncernens ekonomiska situation och att tillse

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som år nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om defta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller aft ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgårder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlshamn den 17 mars 2022

KPMG AB

6w;
Sjöberg narsson

Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman iStadsvapnet i Karlshamn AB

Org nr 556427-2382

Granskningsrapport Stadsvapnet i Karlshamn AB

Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under är 202I.

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. Detta innebär att
lekmannarevisorn, till skillnad mot den auktoriserade revisorn, har ett särskilt granskningsuppdrag

avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande verksamhet och tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och prövning.

Jag ser positivt på den utveckling som skett av Stadsvapnets roll vad gäller bedömning av

dotterbolagens samlade investeringsvolym och krav på underlag vid större investeringar. Det är
väsentligt att bolagsärenden bereds innan de går vidare till kommunstyrelsen och att Stadsvapnets

styrelse fattar egna beslut rörande investeringar i bolagen.

Stadsvapnets styrelse anser också att det ingår i ägarrollen att informera kommunfullmäktige om

omvärldsfaktorer ändras så att tidigare fullmäktigebeslut bör omprövas. Det är min bedömning att
Stadsvapnet antagit en mer operativ roll och därigenom bidragit till att minska risknivån i

bolagskoncernen. Om detta skett tidigare hade kommunkoncernen getts större handlingsutrymme
och en bättre planeringshorisont.

Stadsvapnet har påbörjat en dialog och nödvändig utveckling av vilka krav som ska ställas på bolagen
beträffande avkastning, utdelning och amortering. Det är min bedömning att avkastningskrav bidrar
till att utveckla verksamheterna och blir ett incitament för effektiviseringar. Avkastningskrav är
grundläggande för de affärsdrivande bolagen. Kraven måste anpassas individuellt eftersom bolagen

verkar under skilda förutsättningar avseende marknad, regleringar, planeringshorisont mm. Det
framhålls av styrelsen att amorteringskrav och pay-off-tider kommer att vara en del av styrningen.

Det är min bedömning att Stadsvapnet inlett arbetet med att styra via denna typen av krav, men att
mycket återstår att göra.

Stadsvapnet har initierat att alla bolag ska upprätta amorteringsplaner.(/,
VN
(
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Jag noterar att stadsvapnet utfärdat en särskild instruktion för KAFAB där stadsvapnet månatligen
följer utvecklingen av investeringen i Emigranten 5, bolagets resultaträkning, likviditet och
kassaflöde.

Jag anser att styrelse och VD under året tagit avgörande steg för en förbättrad ägarstyrning och
uppsikt över bolagen i koncernen.

Eftersom låneutrymm etför 2022 och 2023 varit begränsat har Stadsvapnet initierat prioriteringar
enligt vissa kriterier, som inneburit senareläggning av bolagens investeringsprojekt för att hamna
inom det tillgängliga låneutrymmet.

Det har under lång tid stått klart att bolagens investerings- och lånebehov den kommande
femårsperioden är större än vad låneutrymmet medger. Bolagens intjäning är låg liksom
självfinansieringsgraden. Den samlade planerade investeringsvolymen för perioden uppgår till 2 5g7
mnkr, (exklusive förväntade avsevärda fördyringar i projekt Emigranten) och den samlade
resultatbudgeten uppgår till cirka 230 mnkr. Den genomsnittliga pay off-tiden är alltså cirka 1L år.

Efter senaste lånelöftet från Kommuninvest kan konstateras att bolagens lånebehov för de
kommande fem åren överstiger det tillgängliga låneutrymmet med cirka j. 000 mnkr.

Situationen tydliggör behovet av en långsiktig ekonomisk planering. Det är nödvändigt att prioritera
investeringsprojekt för hela kommunkoncernen. Konsekvenserna av och riskerna med olika
handlingsalternativ måste klaras ut.

Härvid krävs att ägaren tar ett övergripande ansvar och beslutar om vilka investeringar som ska
genomföras och vilka som måste skjutas på framtiden. Ägarens bedömningar måste grundas på
kvalificerade lönsamhetsanalyser, marknadsbedömningar, konsekvensanalyser, strategiska
kommunövergripande ställningstaganden mm.

Stadsvapnet har tagit fram förslag på ny rutin att införas inför budgetarbetet 2022. Samtliga
investeringar i kommunkoncernen ska sammanställas och lämnas som förslag till kommunstyrelsen i
samband med budgetarbetet. lnvesteringar som är av större karaktär och behöver borgen förväntas
inkludera lönsamhetsanalyser, riskkalkyler, konsekvensbeskrivningar, benchmark för att Stadsvapnet
ska släppa vidare ärendet med en rekommendation till kommunstyrelsen. Förslaget innebär att
borgensramar för bolagen ska fastställas samtidigt som den kommunala verksamhetens
investeringsra ma r faststä lls.

Jag är kritisk mot att Stadsvapnet, trots ansträngningar, inte kunnat förse kommunstyrelsen med en
sl utkostnadska lkyl för projekt " Em igra nten,,.

Jag är kritisk till att jag inte blivit engagerad i processen för att fastställa nedskrivningsbehovet i
Emigranten. Såvitt jag kan bedöma har processen skötts i enlighet med bestämmelserna i

aktiebolagslagen mm.

Jag finner att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn, 2O22-O3-1I

B annareviso
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-03-14 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Nilen, Östra piren, klockan 13:30 – 16:00 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Ulf Ohlsson 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 §§ 9 - 11 

 

Paragrafer §§ 9 - 21  

Utses att justera Ulf Ohlsson 

Justeringsdatum  2022-03-15 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur 
            Ulf Ohlsson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-03-14 

Sida 2(3) 

 

§ 17 Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2022/528 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att kalla till årsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB den 8 april kl. 12.15 i Rådhuset, 
Karlshamn.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB kallar härmed till årsstämma den 8 april kl. 12.15 i 
Rådhussalen i Rådhuset, Karlshamns kommun. Dagordning föreligger i enlighet med 
bolagsordningen.  
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande  
 

2. Val av ordförande vid stämman  
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
 

4. Val av en eller två justeringsmän  
 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
 

6. Godkännande av dagordning  
 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och 
lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse  
 

8. Beslut om  
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall  
koncernresultat- och koncernbalansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn  

 
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och  

lekmannarevisor  
 

11. Val av auktoriserad revisor  
 

12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Verkställande direktör Åsa Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-02 
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kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-03-14 

Sida 3(3) 

 

Beslutet skickas till 
 
Karlshamns kommuns stämmoombud med ersättare 
Verkställande direktör Åsa Nygren 
Vice verkställande direktör Marie Nilsson 
Auktoriserad revisor Sara Sjögren Einarsson 
Lekmannarevisor Bengt Olofsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-03-14 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Nilen, Östra piren, klockan 13:30 – 16:00 

Beslutande Ida Larsson Ordförande  
Johnny Persson Vice ordförande  
Ulf Ohlsson 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 §§ 9 - 11 

 

Paragrafer §§ 9 - 21  

Utses att justera Ulf Ohlsson 

Justeringsdatum  2022-03-15 

   
Sekreterare Digital signatur  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ida Larsson  
   
Justerande Digital signatur 
            Ulf Ohlsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022-03-14 

Sida 2(2) 

 

§ 16 Årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2022/746 

 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att för egen del godkänna årsredovisningen inklusive koncernredovisningen och 
överlämna densamma till revisorer och årsstämma. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB är kommunens moderbolag. I koncernen finns de helägda 
dotterbolagen Karlshamn Energi AB med dotterbolagen Karlshamn Energi Elförsäljning 
AB och Karlshamn Energi Vatten AB, Karlshamnsbostäder AB, Kreativum i Blekinge AB, 
Karlshamnsfastigheter AB och Karlshamns Hamn AB med dotterbolagen Karlshamn 
Kombiterminal AB och det till 50 procent ägda Karlshamn Tank Storage AB. Koncernen 
bildades 1997 och ägs till 100 procent av Karlshamns kommun. 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB har under 2021, tillsammans med kommunen, fortsatt sitt 
arbete med att vidareutveckla koncernstyrningen utifrån de politiska målsättningarna. 
 
Samtliga årsredovisningar från bolagen i koncernen har inkommit till Stadsvapnet i 
Karlshamn AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-02 
Årsredovisning Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021 
 
Beslutet skickas till 
  
Karlshamns kommuns stämmoombud med ersättare 
Auktoriserad revisor Sara Sjögren Einarsson 
Lekmannarevisor Bengt Olofsson 
Verkställande direktör Åsa Nygren 
Vice verkställande direktör Marie Nilsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 100/2015 om taxa och riktlinjer för Rådhusets 
sammanträdesrum 
 
att fastställa taxa för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att fastställa riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag i att enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument 
löpande revidera riktlinjerna 
 
att taxa och riktlinjer tillämpas direkt efter att beslutet justerats.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen föreslog 2021-11-09 att revidera kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer 
som tillåter uthyrning av Rådhusets sammanträdesrum samt den tillhörande taxan för 
uthyrning. Anledningen var att den tekniska utrustningen i salarna förändrats och blivit 
mer avancerad sedan beslutet tog 2015. Samtidigt har driften och funktionaliteten blivit 
avgörande för de kommunala verksamheterna som nyttjar lokalerna. Det bedömdes 
därför inte längre som lämpligt att hyra ut lokalerna till externa aktörer, utan de bör 
endast användas för kommunala angelägenheter, där av kommunen anställd personal 
närvarar. 
 
Nuvarande riktlinjer bedöms också brister säkerhetsmässigt som åtgärdas genom att 
begränsa tillgången. Det gäller exempelvis risker i såväl brandskydd och 
utrymningsrutiner som risker kopplat till kommunens IT-miljö. 
 
Förslaget följer också principen om att kommunen inte ska konkurrera med de lokala 
näringsidkare som tillhandahåller konferenslokaler i kommunen. 
 
En ordning för företräde i salarna bör kvarstå och de politiska sammanträdena ska 
prioriteras först vid salsbokning. Ett förtydligande bör göras i riktlinjerna om att möten 
mellan kommunala verksamheter och externa ska vara tillåtet i Rådhusets lokaler och 
att ansvarig bokare ska närvara under sammankomsterna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 392/2021 att återremittera ärendet till 
kommundirektören för komplettering med en skrivning som gör det möjligt för politiska 
partier att kunna hålla sina gruppmöten inför nämnder, styrelser och fullmäktige i 
Rådhuset. Riktlinjerna bör även förtydligas vad gäller vilka som får boka Rådhusets 
lokaler. 
 
Förvaltningen har justerat förslaget för att möjliggöra för politiska partier att hålla möten 
enligt arbetsutskottets beslut. Därtill ha förtydligande kring att salarna är tillgängliga att 
hyra för parter inom den kommunala koncernen inkluderat kommunalförbunden. En taxa 
föreslås tillämpas när kommunkoncernen har behov av att hyra sammanträdesrum och 
avgift för vaktmästeritjänster och teknisk support bör i dessa fall utgå enligt riktlinjer. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förvaltningen föreslår att taxa och riktlinjer skiljs åt till var sitt styrdokument och att 
kommunstyrelsen, efter kommunfullmäktige beslutat om att upphäva de riktlinjer de 
tidigare fastställt, får i uppdrag att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande riktlinjer 
för styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
Taxa för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga bolag inom den kommunala bolagskoncernen.   
Kommunalförbund 
Servicecenter 
Driftservice 
IT- och teleenheten 
Administrativ chef Christina Svensson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 100/2015 om taxa och riktlinjer för Rådhusets 
sammanträdesrum 
 
att fastställa taxa för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att fastställa riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag i att enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument 
löpande revidera riktlinjerna 
 
att taxa och riktlinjer tillämpas direkt efter att beslutet justerats.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen föreslog 2021-11-09 att revidera kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer 
som tillåter uthyrning av Rådhusets sammanträdesrum samt den tillhörande taxan för 
uthyrning. Anledningen var att den tekniska utrustningen i salarna förändrats och blivit 
mer avancerad sedan beslutet tog 2015. Samtidigt har driften och funktionaliteten blivit 
avgörande för de kommunala verksamheterna som nyttjar lokalerna. Det bedömdes 
därför inte längre som lämpligt att hyra ut lokalerna till externa aktörer, utan de bör 
endast användas för kommunala angelägenheter, där av kommunen anställd personal 
närvarar. 
 
Nuvarande riktlinjer bedöms också brister säkerhetsmässigt som åtgärdas genom att 
begränsa tillgången. Det gäller exempelvis risker i såväl brandskydd och 
utrymningsrutiner som risker kopplat till kommunens IT-miljö. 
 
Förslaget följer också principen om att kommunen inte ska konkurrera med de lokala 
näringsidkare som tillhandahåller konferenslokaler i kommunen. 
 
En ordning för företräde i salarna bör kvarstå och de politiska sammanträdena ska 
prioriteras först vid salsbokning. Ett förtydligande bör göras i riktlinjerna om att möten 
mellan kommunala verksamheter och externa ska vara tillåtet i Rådhusets lokaler och 
att ansvarig bokare ska närvara under sammankomsterna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 392/2021 att återremittera ärendet till 
kommundirektören för komplettering med en skrivning som gör det möjligt för politiska 
partier att kunna hålla sina gruppmöten inför nämnder, styrelser och fullmäktige i 
Rådhuset. Riktlinjerna bör även förtydligas vad gäller vilka som får boka Rådhusets 
lokaler. 
 
Förvaltningen har justerat förslaget för att möjliggöra för politiska partier att hålla möten 
enligt arbetsutskottets beslut. Därtill ha förtydligande kring att salarna är tillgängliga att 
hyra för parter inom den kommunala koncernen inkluderat kommunalförbunden. En taxa 
föreslås tillämpas när kommunkoncernen har behov av att hyra sammanträdesrum och 
avgift för vaktmästeritjänster och teknisk support bör i dessa fall utgå enligt riktlinjer. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Förvaltningen föreslår att taxa och riktlinjer skiljs åt till var sitt styrdokument och att 
kommunstyrelsen, efter kommunfullmäktige beslutat om att upphäva de riktlinjer de 
tidigare fastställt, får i uppdrag att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande riktlinjer 
för styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
Taxa för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga bolag inom den kommunala bolagskoncernen.   
Kommunalförbund 
Servicecenter 
Driftservice 
IT- och teleenheten 
Administrativ chef Christina Svensson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2021-12-10 Dnr: 2021/3134 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 117 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 107 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 100/2015 om taxa och riktlinjer för Rådhusets 
sammanträdesrum. 
 
att fastställa taxa för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att fastställa riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 
 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag i att enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument 
löpande revidera riktlinjerna.  
 
att taxa och riktlinjer tillämpas direkt efter beslutet justerats.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen föreslog 2021-11-09 att revidera kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer 
som tillåter uthyrning av Rådhusets sammanträdesrum samt den tillhörande taxan för 
uthyrning. Anledningen var att den tekniska utrustningen i salarna förändrats och blivit 
mer avancerad sedan beslutet tog 2015. Samtidigt har driften och funktionaliteten blivit 
avgörande för de kommunala verksamheterna som nyttjar lokalerna. Det bedömdes 
därför inte längre som lämpligt att hyra ut lokalerna till externa aktörer, utan de bör 
endast användas för kommunala angelägenheter, där av kommunen anställd personal 
närvarar. 
 
Nuvarande riktlinjer bedöms också brister säkerhetsmässigt som åtgärdas genom att 
begränsa tillgången. Det gäller exempelvis risker i såväl brandskydd och 
utrymningsrutiner som risker kopplat till kommunens IT-miljö. 
 
Förslaget följer också principen om att kommunen inte ska konkurrera med de lokala 
näringsidkare som tillhandahåller konferenslokaler i kommunen. 
 
En ordning för företräde i salarna bör kvarstå och de politiska sammanträdena ska 
prioriteras först vid salsbokning. Ett förtydligande bör göras i riktlinjerna om att möten 
mellan kommunala verksamheter och externa ska vara tillåtet i Rådhusets lokaler och 
att ansvarig bokare ska närvara under sammankomsterna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 392/2021 att återremittera ärendet till 
kommundirektören för komplettering med en skrivning som gör det möjligt för politiska 
partier att kunna hålla sina gruppmöten inför nämnder, styrelser och fullmäktige i 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2021-12-10 Dnr: 2021/3134 

 

Rådhuset. Riktlinjerna bör även förtydligas vad gäller vilka som får boka Rådhusets 
lokaler. 
 
Förvaltningen har justerat förslaget för att möjliggöra för politiska partier att hålla möten 
enligt arbetsutskottets beslut. Därtill ha förtydligande kring att salarna är tillgängliga att 
hyra för parter inom den kommunala koncernen inkluderat kommunalförbunden. En taxa 
föreslås tillämpas när kommunkoncernen har behov av att hyra sammanträdesrum och 
avgift för vaktmästeritjänster och teknisk support bör i dessa fall utgå enligt riktlinjer. 
 
Förvaltningen föreslår att taxa och riktlinjer skiljs åt till var sitt styrdokument och att 
kommunstyrelsen, efter kommunfullmäktige beslutat om att upphäva de riktlinjer de 
tidigare fastställt, får i uppdrag att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande riktlinjer 
för styrdokument.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-10 
5.36 Riktlinjer för Rådhusets sammanträdesrum 2021 
5.36 Taxa för Rådhusets sammanträdesrum 2021 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga bolag inom den kommunala bolagskoncernen.   
Kommunalförbund 
Servicecenter 
Driftservice 
IT- och Teleenheten 
Administrativ chef Christina Svensson 
 
 
 
 
 
 
Christina Svensson   Anna Persson 
Administrativ chef   Utredare
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnit beslut 

Antagen: KF § x, 2021-xx-xx 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa och Riktlinjer – 
Rådhusets   sammanträdesrum 

 
Taxa och Riktlinjer – Rådhusets sammanträdesrum 
Rådhusets sammanträdeslokaler är till för att tillgodose det interna behovet enligt följande 

prioriteringsordning: 

 Sammanträden enligt årligen fastställd sammanträdeskalender. 
 Andra möten för personal och politiker i kommunhuset, ledningsmöten o.d.. 
 Personal i verksamheterna. 
 Möten mellan kommunens verksamheter och externa parter. 
 Gruppmöten för politiska partier representerade i fullmäktige och avser förberedelser för hantering 

av kommunala ärenden. 

 Möten bokade av part inom den kommunala koncernen.  

Rådhussalen, Mörrumssalen, Asarumssalen och Årydsalen får ej bokas för nästkommande år förrän i 

december då de politiska församlingarna antagit sin mötesagenda för nästkommande år. Kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige bokar sina möten först, därefter nämnderna. 

Bokning av kommunens lokaler görs via den elektroniska kalendern eller via medborgarkontoret enligt 

gällande taxor och    avgifter för hyra av lokaler. För extern verksamhet i Rådhuset är endast Rådhussalen och 

Årydssalen bokningsbara. 

Följande gäller vid bokning och nyttjande av Rådhusets sammanträdesrum: 

 

 Vid bokning av möteslokal i Rådhuset ska ansvarig deltagare för arrangemanget uppges i bokningen. 
 Avbokning och ombokning ska ske innan mötets starttid. 
 Ansvarig tillser att mötesdeltagarna anmäler sig, hämtas och lämnas i Servicecenter. 
 När Servicecenter är stängt (kvällar/helger) släpper ansvarig in/ut de mötesdeltagare vilka saknar 

passagebehörighet (tagg) i Rådhuset. Alla in/utgångar till Rådhuset ska hållas låsta och får  endast 
hållas öppna eller ställas upp under direkt tillsyn av behörig personal (driftservice), debiteras 
arrangören, enligt gällande lokaltaxa. 

 Vid möten bokade av part inom kommunkoncernen där kunskap och kännedom om funktionalitet 

av de tekniska systemen i lokalen ska även teknisk support bokas, vilket debiteras arrangören 

enligt gällande lokaltaxa.  
 Arrangemang öppna för spontana eller planerade besök av allmänheten (t ex kommunfullmäktige) 

hänvisas  till Rådhussalen med ingång från Drottninggatan. Vid dessa arrangemang ska behörig 

personal (driftservice) närvara, för tillsyn före, under och efter mötet enligt särskild rutin. 
 Om en mötesarrangör saknar passagebehörighet (tagg) till Rådhuset kan tagg för personligt bruk 

kvitteras ut hos driftservice. Vid kvittens erhålls en genomgång av åtagande och ansvar. 
 Beställning från cafeterian görs i god tid separat på av cafeterian anvisat sätt.  
 Vid bokning av Rådhussalen under dagtid är det viktigt att den som nyttjar lokalen är medveten om 

att det ej är lämpligt att lägga rasttider mellan 09:00-10:00 och 14:00-15:00 då cafeterian inte är 
anpassad storleksmässigt för såväl Rådhusets personal som Rådhussalens gäster samtidigt. 

 Vill verksamheter nyttja utrymme runt Servicecenters reception, i cafeterian eller oktogonen ska 
utrymmet bokas via Servicecenter. 

 

 

 

 

 

 

 

1192



 

 

 

 

 

 

Avgift vid hyra av: 
 

Helg (fredag from 16:00 till 
måndag 05:00) 

Vaktmästare per /h* Lokal Halvdag 

Halvdag Heldag Vardag 
18:00 

Övrig tid 

Rådhussale 
n 

500 kr 500 kr 1000 kr 415 kr 560 kr 

Årydsalen 300 kr 300 kr 600 kr 515 kr 560 kr 
Rådhusets 
cafeteria 

     

Receptionen      
Oktogonen      

 
Debiteras enligt faktisk kostnad. Avgiften avser våren 2015
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnit beslut 

Antagen: KF § x, 2022-xx-xx 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa – Rådhusets   
sammanträdesrum 

1195



 
Taxa för Rådhusets sammanträdesrum 

 

Rådhusets sammanträdesrum upplåts enligt kommunens riktlinjer för lokalerna och taxa utgår 
utifrån vad som fastställs i riktlinjerna. 

 

Avgift vid hyra av: 
 

Helg 
(fredag from 16:00 

till måndag 
05:00) 

Vaktmästare per /h Teknisk support per/h Lokal Halvdag 

Halvdag Heldag Vardag   
till 
19:00 

Efter kl. 
19:00 

Vardag till 
19:00 

Efter kl. 
19:00 

Rådhussalen 560 kr 560 kr 1120 kr 440 kr/h 495 kr/h 450 kr/h 501 kr/h 

Årydsalen 340 kr 340 kr 680 kr 440 kr/h kr 495 kr/h 450 kr/h 501 kr/h 
 

Debiteras enligt faktisk kostnad. Avgiften avser våren 2015  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta policy för hållbar personalpolitik. 
 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen beskriver på en övergripande nivå 
personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden.  
 
Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik. 
Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som 
krävs för den praktiska tillämpningen.   

 
En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och 
hälsosamma arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är 
starkt, och som arbetsgivare är det avgörande att värna en god personalpolitik som 
skapar förutsättningar för alla tre benen.  
 
Policyn omfattar följande områden: 

 
- Organisation 
- Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 
o Rehabilitering  
o Alkohol och droger  

- Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 
- Ledarskap och medarbetarskap 
- Lönebildning 

 
Beslutsunderlag 
 
Policy för hållbar personalpolitik, i författningssamlingsmall 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta policy för hållbar personalpolitik. 
 
Sammanfattning 
 
HR-chef Marie Björnsson föredrar ärendet.  
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen beskriver på en övergripande nivå 
personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden.  
 
Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik. 
Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som 
krävs för den praktiska tillämpningen.   

 
En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och 
hälsosamma arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är 
starkt, och som arbetsgivare är det avgörande att värna en god personalpolitik som 
skapar förutsättningar för alla tre benen.  
 
Policyn omfattar följande områden: 

 
- Organisation 
- Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 
o Rehabilitering  
o Alkohol och droger  

- Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 
- Ledarskap och medarbetarskap 
- Lönebildning 

 
Beslutsunderlag 
 
Policy för hållbar personalpolitik, i författningssamlingsmall 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-15 Dnr: 2019/3776 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen ∙ HR-avdelningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
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Policy för hållbar personalpolitik 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Policy för hållbar personalpolitik. 
 
Sammanfattning 
 
Personalpolitiken för kommunkoncernen beskriver på en övergripande nivå 
personalpolitiska intentioner och strategiska insatsområden.  
 
Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik. 
Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som 
krävs för den praktiska tillämpningen.   

 
En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och 
hälsosamma arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är 
starkt, och som arbetsgivare är det avgörande att värna en god personalpolitik som 
skapar förutsättningar för alla tre benen.  
 
Policyn omfattar följande områden: 

 
- Organisation 
- Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 
o Rehabilitering  
o Alkohol och droger  

- Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 
- Ledarskap och medarbetarskap 
- Lönebildning 

 
Beslutsunderlag 
 
Policy för hållbar personalpolitik, i författningssamlingsmall 
 
Beslutet skickas till 
 
HR-chef Marie Björnsson 
 
 
 
Marie Björnsson 
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Inledning  

Policy för hållbar personalpolitik för kommunkoncernen fastställs av kommunfullmäktige.  

Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik.  

Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som krävs för den 
praktiska tillämpningen.   

En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och hälso-samma 
arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är starkt, och som arbetsgivare 
är det avgörande att värna en god personalpolitik som skapar förutsättningar för alla tre benen.  

 

Policyn omfattar följande områden: 

• Organisation 

• Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 

o Rehabilitering  

o Alkohol och droger  

• Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 

• Ledarskap och medarbetarskap 

• Lönebildning 
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Organisation 

Karlshamns kommunkoncern ska vara en effektiv och innovativ organisation och en attraktiv, 
jämställd och jämlik arbetsgivare. Det finns ett stort ansvar att bidra till god hushållning och att 
värna organisationens medel. De organisatoriska förutsättningarna ska möjliggöra för samtliga 
anställda att bidra med värdeskapande insatser.  

Kulturen ska präglas av tillit, lärande och etik med ambitionen att frigöra motivation och minska 
onödig dokumentation. Organisationen i sin helhet ska fungera som ett nätverk, där prestigelösa 
samarbeten skapar förutsättningar för olika kompetenser att samlas kring de gemensamma 
uppdragen. 

Arbetet ska organiseras så att en god arbetshälsa med hållbara uppdrag och möjligheter till 
utveckling främjas.  

Arbetsmiljö  

För Karlshamns kommunkoncerns medarbetare ska en god arbetsmiljö vara en självklar och 
naturlig del i anställningen. På våra arbetsplatser ska råda ett öppet och tillåtande klimat, som 
kännetecknas av en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska präglas av 
tillit till varje medarbetares förmåga att bidra och ta ansvar. Arbetet ska planeras och organiseras så 
att ohälsosam arbetsbelastning undviks och tillräcklig återhämtning möjliggörs. 

Det förebyggande och utvecklande arbetet för att nå en god arbetsmiljö ska vara en naturlig del av 
verksamheten och bedrivas systematiskt och löpande inom alla delar av organisationen. Arbetet ska 
ske genom tydlig ansvarsfördelning och god samverkan.  

Karlshamns kommunkoncern ska aktivt arbeta för att motverka alla former av direkt eller indirekt 
diskriminering. Inkludering och respekt för olikheter ska vara kännetecknande för verksamheten. 

Kränkande särbehandling 

Samtliga arbetsplatser ska kännetecknas av ett tryggt klimat. Inga beteenden som innebär kränkande 
särbehandling, såsom mobbning, fysiskt eller psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier av 
olika slag är acceptabla. 

Rehabilitering 

Inom Karlshamns kommunkoncern ska fokus ligga på det förebyggande och främjande hälsoarbetet 
med olika proaktiva insatser. Samtliga verksamheter ska vara organiserade så att en hållbar 
arbetsmiljö och god hälsa främjas. 

Arbetsgivaren har ansvar för att medarbetarnas behov av rehabilitering och anpassning klarläggs 
samt för att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas. Rehabiliteringsarbetet ska inriktas på 
att medarbetarna återgår i sitt ursprungliga arbete så långt det är möjligt och i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

Alkohol och droger 

Samtliga arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Det är alltid misskötsel att vara alkohol- eller 
drogpåverkad under arbetstid. Missbruk eller riskbruk som stör arbetet får ej förekomma.  
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Ledarskap och medarbetarskap 

En gemensam nämnare för alla individer är de grundläggande mänskliga behoven – att känna 
trygghet och att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. Oavsett roll och uppgift har 
samtliga anställda ett ansvar att sträva efter att förstå vad som skapar välmående och engagemang 
och som därmed kan få oss att bidra och prestera.  

För att vi ska kunna bidra med största möjliga nytta i våra respektive uppdrag, ställs krav på 
kompetens, etik och professionellt omdöme. 

Ledarskapet ska vara inkluderande, stödjande och professionellt. Som ledare arbetar jag aktivt för 
att skapa förutsättningar för mina medarbetare att utföra sina uppdrag på bästa sätt. Ledarskapet 
kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke. 

Medarbetarskapet utgår från ett aktivt ansvarstagande i uppdrag och samarbeten. Medarbetskapet 
ges förtroende, utvecklingsmöjligheter och handlingsutrymme. Det finns en tilltro till varje 
medarbetares förmåga och vilja att bidra.  

Medarbetarskapet och ledarskapet utövas i samspel och skapar förutsättningar för varandra. 

Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 

Karlshamns kommunkoncern ska framgångsrikt kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
kompetent personal. Arbetet med kompetensförsörjning ska präglas av långsiktighet. Genom fokus 
på de strategiska insatsområdena ledarskap, arbetsmiljö, arbetsinnehåll och anställningsvillkor, ska 
förutsättningar skapas för att behålla personal och därmed värna kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Samtliga anställda ska känna den stolthet som behövs för att kunna vara ambassadör 
för sitt yrke, sitt offentliga uppdrag och sin arbetsgivare.  

Rekryteringsprocessen ska ske kompetensbaserat och präglas av respekt och professionell hantering 
av samtliga kandidater. Utgångspunkten vid urval är utbildning, erfarenhet och lämplighet. 
Mångfald och öppenhet för olikheter ska främjas. Möjlighet till intern utveckling och rörlighet ska 
stimuleras förutsatt att det gagnar såväl individ som verksamhet  

Kompetensförsörjning och bemanning går hand i hand. Arbetet ska organiseras så att en hållbar 
bemanning möjliggörs. Planeringen ska utgå från att varje uppdrag och arbetspass ska bemannas 
med den kompetens som bäst matchar verksamhetens behov. Det ska finnas ett långsiktigt 
perspektiv med möjlighet för flexibilitet och förändring.   

Lönebildning  

Karlshamns kommunkoncern lönepolitik ska bidra till en långsiktig och stabil personalförsörjning. 
Kopplingen till arbetsinsats, utbildning, erfarenhet och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. 
Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis, jämlik och jämställd. Osakliga löneskillnader får inte 
förekomma. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
utifrån meddelandeblad Socialstyrelsen nr 6/2021: Uppgifter för beräkning av avgifter 
inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022. 
 
att socialnämnden fortsättningsvis får besluta om ändringar och tillägg i de fall det sker 
till följd av ändring i lag eller annan författning och ändringen är i enlighet med vad som 
anges i författningen, samt utöver det ändringar som inte rör taxan. 
 
Sammanfattning 
 
I Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 framgår en ökning av den procentsats som 
beräknar minimibeloppet för ensamstående samt parboende. 
 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 
gånger prisbasbeloppet (PBB). Tidigare baserades uträkningen på procentsatsen 
1,3546. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra 
lägst en tolftedel av 1,1694 gånger PBB. Tidigare baserades uträkningen på 
procentsatsen 1,1446. 
 
En höjning av minimibeloppet föreslogs i socialutskottets betänkande 2021/22: SoU, och 
antogs av riksdagen den 16 december 2021. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, vilket innebär 200 kr per månad för ensamstående 
och 100 kr för parboenden. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2022. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL), s.9 genomförs utifrån riksdagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SN § 23 2022 Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom socialförvaltningen 
Tillämpningsanvisningar inom socialförvaltningen 2022-03-09 
Meddelandeblad Socialstyrelsen 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
utifrån meddelandeblad Socialstyrelsen nr 6/2021: Uppgifter för beräkning av avgifter 
inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022. 
 
att socialnämnden fortsättningsvis får besluta om ändringar och tillägg i de fall det sker 
till följd av ändring i lag eller annan författning och ändringen är i enlighet med vad som 
anges i författningen, samt utöver det ändringar som inte rör taxan. 
 
Sammanfattning 
 
I Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 framgår en ökning av den procentsats som 
beräknar minimibeloppet för ensamstående samt parboende. 
 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 
gånger prisbasbeloppet (PBB). Tidigare baserades uträkningen på procentsatsen 
1,3546. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra 
lägst en tolftedel av 1,1694 gånger PBB. Tidigare baserades uträkningen på 
procentsatsen 1,1446. 
 
En höjning av minimibeloppet föreslogs i socialutskottets betänkande 2021/22: SoU, och 
antogs av riksdagen den 16 december 2021. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, vilket innebär 200 kr per månad för ensamstående 
och 100 kr för parboenden. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2022. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL), s.9 genomförs utifrån riksdagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SN § 23 2022 Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom socialförvaltningen 
Tillämningsanvisningar inom socialförvaltningen 2022-03-09 
Meddelandeblad Socialstyrelsen 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunstyrelseförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 114 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 109 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
utifrån meddelandeblad Socialstyrelsen nr 6/2021: Uppgifter för beräkning av avgifter 
inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022. 
 
att socialnämnden fortsättningsvis får besluta om ändringar och tillägg i de fall det sker 
till följd av ändring i lag eller annan författning och ändringen är i enlighet med vad som 
anges i författningen, samt utöver det ändringar som inte rör taxan. 
 
Sammanfattning 
 
I Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022 framgår en ökning av den procentsats som 
beräknar minimibeloppet för ensamstående samt parboende. 
 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 
gånger prisbasbeloppet (PBB). Tidigare baserades uträkningen på procentsatsen 
1,3546. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra 
lägst en tolftedel av 1,1694 gånger PBB. Tidigare baserades uträkningen på 
procentsatsen 1,1446. 
 
En höjning av minimibeloppet föreslogs i socialutskottets betänkande 2021/22: SoU, och 
antogs av riksdagen den 16 december 2021. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, vilket innebär 200 kr per månad för ensamstående 
och 100 kr för parboenden. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2022. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL), s.9 genomförs utifrån riksdagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag SN § 23 2022 Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 
inom socialförvaltningen 
Tillämningsanvisningar inom socialförvaltningen 2022-03-09 
Meddelandeblad Socialstyrelsen 2022 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-02 Dnr: 2021/2405 

 

Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-02-23 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 13:30—17.15. Ajournering  
klockan 14.35—14.50.   
 

Beslutande Leif Håkansson § 6-18 Ordförande (S) 
Monika Nobach, ordf § 19-34 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) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ulla Olofsson (M) 

 Ersätter 
Emma Andersson (SD) 

 

Mikael Erdtman (S) § 19-34  Leif Håkansson (S) § 19-34  

Närvarande 
ersättare 

  
Nils Sjöström (C) 
Linda Risholm (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Una Qvarnström (MP) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattson, nämndsekreterare 
Maria Bengtsson, verksamhetschef 
Anna Ardegård, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
John Andén, controller § 8-9 
Magnus Wickenberg, IKT-strateg § 10 
Ingegerd Åberg, stabschef § 11 
Lina Gustafsson, MAS § 12-13 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 14 

 

Paragrafer § 6-34  

Utses att justera Inger Åkesson (C) 

Justeringsdatum  2022-02-28 
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kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-02-23 

Sida 2(3) 

 

 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur Digital signatur 
 Leif Håkansson § 6-18 Monica Nobach § 19-34 
   
Justerande Digital signatur 

Inger Åkesson 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Socialnämnden 

Beslutsdatum: 2022-02-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-03-01 

Tillkännages t.o.m.: 2022-03-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-02-23 

Sida 3(3) 

 

 
§ 23 Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen 
2021/1936  
 
Socialnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av Tillämpningsanvisningar för 
avgifter inom socialförvaltningen Karlshamns kommun utifrån Meddelandeblad 
Socialstyrelsen nr 6/2021: ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen år 2022.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämnden fortsättningsvis får besluta om 
ändringar och tillägg i de fall det sker till följd av ändring i lag eller annan författning och 
ändringen är i enlighet med vad som anges i författningen, samt utöver det ändringar 
som inte rör taxan.  
 
Sammanfattning 
 
I socialstyrelsens Meddelandeblad 6/2021; ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022” framgår en ökning av den procentsats 
som beräknar minimibeloppet för ensamstående samt parboende.  
 
Det minimibelopp som gäller för ensamboende skall utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 
gånger prisbasbeloppet (PBB). Tidigare baserades uträkningen på procentsatsen 
1,3546. Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra 
lägst en tolftedel av 1,1694 gånger PBB. Tidigare baserades uträkningen på 
procentsatsen 1,1446. 
 
En höjning av minimibeloppet föreslogs i socialutskottets betänkande 2021/22: SoU, och 
antogs av riksdagen den 16 december 2021. Höjningen motsvarar höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, vilket innebär 200 kr per månad för ensamstående 
och 100 kr för parboenden. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2022.  
 
Revidering av Tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen Karlshamns 
kommun, Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL), s.9 genomförs utifrån 
riksdagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom socialförvaltningen Karlshamns kommun 
Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 6/2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Rebecca Welander 
Enhetschef Carina Rosenqvist 
 
 
 

1212



 
Utgivare: Kommunstyrelseförvaltningen Kansli 
Gäller från: 2022-xx-xx  
Antagen: KF § xx, 2022-xx-xx 
Reviderad:  
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Allmänt  
• Avgiftssystemet styrs av bestämmelser i 8 kapitlet Socialtjänstlagen.  
 
• Avgiften beräknas för var och en, även om det är ett makapar. Detta eftersom biståndsbeslut gäller de 

enskilda personerna var för sig och serviceinsatsen kan variera mellan makar eller registrerade partners. 
Samma regler gäller för sammanboende.  

 
• Kommunen hämtar varje månad uppgifter från pensionsmyndigheten, försäkringskassan och skatteverket 

varför avgiften kan variera från månad till månad om någon förändring har skett.  
 
• En allmän omprövning av inkomster och avgifter sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, 

skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter mm. Uppgifterna inhämtas från senaste taxering.  
 
• En allmän omprövning av avgifterna ska normalt ske en gång per år med tillämpning av ändrade 

prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomstuppgifter, bostadskostnader mm vid lämplig tidpunkt som 
kommunen bestämmer.  

 
• Beslut om avgift ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras (8 kap. 9 § SoL). 

Exempel på sådana förändringar är:  
- ändrade inkomstförhållanden  
- ändrat civilstånd  
- behov av högre individuell del/höjt minimibelopp  
- beviljande, ändring eller upphörande av bostadstillägg/bidrag  
- ändring av prisbasbelopp  
- ändring av timkostnad  
- ändring av bostadskostnad  

 
• Beslut om avgifter i ett enskilt fall enligt 8 kap. 4-9 § SoL överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt 16 

kap. 3 § SoL hos allmän förvaltningsdomstol. Det kan gälla beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, 
beräkning av avgiftsunderlaget, boendekostnad och förbehållsbelopp.  

 
Vid bifall till den överklagande kan domstolen ersätta det överklagade beslutet med ett nytt  
beslut.  
 
Kommunens avgiftshandläggare ska vara behjälpliga med överklagande om den enskilde begär detta. 
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Begreppsförklaring  
 
Timtaxa/ Avgift per insatstimme  
Socialnämnden justerar årligen avgiften för en insatstimme utifrån PBB.  
 
Prisbasbelopp (PBB)  
Prisbasbeloppet är ett tal som visar prisutvecklingen i samhället. PBB fastställs av riksdagen en gång om året 
efter beräkningar från Statistiska centralbyrån och avser nästkommande år.  
 
Minimibelopp  
Minimibeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ska täcka den enskildes utgifter för normala 
levnadskostnader.  
 
Höjt minimibelopp  
Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har fördyrade levnadskostnader finns möjlighet att 
ansöka om höjt minimibelopp.  
 
Förbehållsbelopp  
Kommunen beräknar den enskildes förbehållsbelopp med ledning av det lagstadgade minimibeloppet, 
boendekostnad samt eventuellt höjt minimibelopp.  
 
Boendekostnad  
Den faktiska boendekostnaden för egen fastighet, bostadsrätt eller hyreslägenhet i ordinärt och särskilt boende.  
 
Avgiftsunderlag  
Avgiftsunderlag är total bruttoinkomst minus skatter enligt skattelagstiftningens regler för innevarande år och 
minus förbehållsbelopp.  
 
Högkostnadsskydd/ Maxtaxa  
Högkostnadsskydd – ett tak för högsta avgiftsnivå även kallad maxtaxa.  
 
Korttidsvistelse  
Korttidsvistelse, växelvård eller avlastning är en tidsbegränsad vistelse utifrån gällande bistånds beslut.  
 
Parboende/medboende  
När en person har beviljats plats på särskilt boende kan man även få beslut om rätt till parboende. En partner 
som flyttar med till ett särskilt boende kallas medboende.  
 
Schablontid  
Fastställd genomsnittlig tid som är kopplat till insats. 
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Högkostnadsskydd - Maxtaxa  
Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd en så kallad maxtaxa för vad kommunen får ta ut i avgift från 
den enskilde för vård, omsorg och stöd i ordinärt och särskilt boende enligt 8 kap. 5 § SoL. Den högsta avgift 
per månad som kommunen får ta ut för beviljade insatser får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger 
PBB.  
 
Insatser som ingår i högkostnadsskyddet  
• Omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls via hemtjänst i ordinärt boende.  
• Trygghetslarm.  
• Avlösning i hemmet över 16 timmar.  
• Omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls på särskilt boende.  
• Omvårdnads- och serviceinsatser vid vistelse på korttidsboende och växelboende.  
• Ledsagning  
 
Insatser som inte ingår i högkostnadsskyddet  
• Kostnader för mat.  
• Bostadskostnader. 
• Kostnader för mat och resor vid dagverksamhet.  
• Kostnader för transport av avliden.  
 
Handläggning av avgifter  
Den enskilde ska i samband med vårdens/ insatsens början, samt vid större förändring, informeras om avgifter 
och ges möjlighet att inkomma med inkomstuppgifter. Erforderliga uppgifter för beräkning av 
avgiftsunderlaget ska lämnas snarast av den enskilde eller dess företrädare. I avvaktan på underlag debiteras 
avgift enligt maxtaxa.  
 
Efter samtycke genom insänt inkomstunderlag inhämtar kommunen aktuella uppgifter från 
pensionsmyndigheten, försäkringskassan och skatteverket. Det individuella avgiftsunderlaget kan därefter 
beräknas. Visar det sig att för hög avgift debiterats, kan återbetalning ske. Återbetalning kan ske högst för tre 
månader tillbaka i tiden.  
 
Den enskilde har möjlighet att ange på blanketten ”Inkomstförfrågan” att man inte önskar lämna uppgifter om 
sin ekonomi. Den enskilde debiteras i detta fall högsta avgift för beviljad insats.  
 
I de fall den enskilde inte återsänder blanketten ”Inkomstförfrågan” debiteras högsta avgift för beviljade 
insatser.  
 
Omräkning sker i samband med förändrat PBB samt vid erbjudandet att inkomma med senaste underlag av 
inkomstdeklaration och boendekostnad för ny beräkning.  
 
Den enskilde är skyldig att lämna uppgifter till socialförvaltningen om någon uppgift som lämnats förändrats 
under årets lopp. 
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Beräkning av avgiftsunderlag (8 kap. 4 § SoL)  
Begärda uppgifter för beräkning av avgiftsunderlaget ska lämnas snarast av den enskilde eller dess företrädare. 
I avvaktan på att inkomstunderlag och boendekostnad inlämnas, debiteras avgift enlig maxtaxa.  
 
Efter att uppgifterna inkommit från den enskilde samt pensionsmyndigheten, försäkringskassan, skatteverket 
kan avgiftsunderlaget beräknas. Visar det sig att för hög avgift debiterats, kan återbetalning ske. Återbetalning 
kan ske högst för tre månader tillbaka i tiden.  
 
För gifta eller registrerade partners gäller att inkomsterna ska läggas samman och därefter fördelas med 
hälften på vardera. I de fall den ena av makarna/registrerade partners flyttar till ett särskilt boende räknas 
inkomsterna på det sätt som är mest gynnsamt för paret.  
 
Sammanboendes inkomster beräknas för respektive, såsom för ensamstående personer, då det inte finns någon 
lagstadgad underhållsskyldighet mellan sammanboende. Barns inkomst ska inte medräknas vid 
avgiftsunderlag.  
 
Avgiftsunderlag är det belopp som kvarstår enligt nedanstående beräkning:  
 
+ Bruttoinkomst (inklusive bostadstillägg eller motsvarande)  
+ Övriga intäkter (utländsk inkomst, överskott av kapital etc.)  
-  Skatter (som ingår i inkomstbegreppet)  
= Nettoinkomst  
-  Förbehållsbelopp (bostadskostnad, minimibelopp och eventuellt höjt minimibelopp)  
= Avgiftsunderlag  
 
Avgiftsunderlag  
• Avgiftsunderlag avser inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmsta 12 månaderna, 

fördelat med lika belopp varje månad.  
• Bostadsbidrag, boendetillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.  
• Överskott av kapital såsom ränteinkomst, utdelningar m.m., beräknas utifrån situationen den 31 december 

året innan (hämtas från kontrolluppgift inför deklarationen).  
• Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget.  
• Underskott av kapital beaktas inte i samband med beräkning av avgiftsunderlaget.  
• När avgiftsunderlag inkommer från den enskilde hämtar kommunen uppgifter från pensionsmyndigheten, 

försäkringskassan och skatteverket.  
 
Ändrade inkomstförhållanden  
• Den enskilde är skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiften.  
• Avgiften ska ändras om något förhållande som påverkar avgiften storlek ändras.  
• Förändringar kan innebära retroaktiv debitering eller återbetalning för den enskilde från tidpunkten för de 

förändrade förhållandena om det gäller hel månad. Om förändringen sker under månaden sker debitering 
från nästkommande månad. Retroaktiv debitering eller återbetalning sker dock för längst tre månader 
tillbaka.  

• Beräkningen ska göras efter så aktuella uppgifter som möjligt utifrån den enskildes ekonomi.  
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Minimibelopp (8 kap. 7 § SoL)  
Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,4044 gånger PBB. 
Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst en tolftedel av 1,1694 
gånger PBB. För personer 64 år och yngre utökas minimibeloppet med 10 %.  
 
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster:  
• livsmedel (alla måltider)  
• kläder, skor, fritid,  
• hygien, förbrukningsvaror  
• dagstidning, telefon,  
• hemförsäkring,  
• hushållsel,  
• möbler, husgeråd  
• tandvård, öppen hälso- och sjukvård  
• läkemedel  
• resor  
 
Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms inom minimibeloppet beräknas av konsumentverket för varje år.  
 
Höjt minimibelopp – individuell del (8 kap. 8 § SoL)  
Det är kommunens ansvar att utreda om den enskilde har rätt till ett höjt minimibelopp. Behovet utreds när 
uppgifter inkommer som påvisar stadigvarande utgifter.  
 
Minimibeloppet kan höjas om kostnaderna är varaktiga (minst 6 månader) och uppgår till ett belopp av minst 
200 kronor/månad. I de fall den enskilde har flera utgiftsposter som var och en utgör skäl för höjning men där 
kostnaden för varje enskild post understiger 200 kronor/månad ska den sammanlagda kostnaden beaktas.  
 
Personer 64 år och yngre  
Normalkonsumtionen för personer 64 år och yngre är högre och därmed även kostnaderna. Kommunen ska 
beakta denna merkostnad så att yngre och funktionshindrade förbehålls ett högre belopp för 
livsmedelskostnader än äldre. Vägledande för beräkningen av merkostnad är Konsumentverkets beräkning av 
livsmedelskostnader för olika åldersgrupper.  
 
Fördyrande matkostnader i särskilt boende  
Minimibeloppet ska täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets beräkningar. Då det 
innebär merkostnader för helkost ska hänsyn tas till denna merkostnad. Minimibeloppet ska höjas med 
skillnaden mellan den kostnad kommunen tar ut för maten och Konsumentverkets beräkning för 
livsmedelskostnaden enligt gruppen 61 år och äldre. 
 
Fördyrande matkostnader i ordinärt boende  
Minimibeloppet ska täcka normalkostnaden för livsmedel enligt Konsumentverkets beräkningar. Då det 
innebär merkostnader för matdistribution, ska hänsyn tas till denna merkostnad. Minimibeloppet ska höjas 
med skillnaden mellan den kostnad kommunen tar ut för maten och Konsumentverkets beräkning för 
livsmedelskostnaden enligt gruppen 61 år och äldre. Vid matdistribution 0-3 dagar/månad anses inte vara en 
skälig merkostnad, 4-15 dagar/månad ökas minimibeloppet med halva beloppet, 16-30 dagar/månad ökas 
minimibeloppet med hela beloppet.  
 
Fördyrade kostnader p.g.a. familje- och arbetssituation  
Den som har exempelvis underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor och andra kostnader som behövs 
för en familjs underhåll har rätt att söka höjt minimibelopp. Tillägg för underhållsbidrag utgår med belopp 
enligt dom eller avtal.  
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Särregler för barn och ungdomar  
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda servicemottagare i hushållet utgår ingen avgift. För 
ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller förvärvsinkomst och som är 
servicemottagare gäller samma som för vuxna 19-64 år.  
 
Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år  
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar ska minimibeloppet höjas enligt Konsumentverkets 
beräkningar på skäliga levnadskostnader. Uppgiften ska anges på ansökan.  
 
Kostnader för god man  
Kostnader för god man kan generera ett höjt minimibelopp. Kostnaderna ska styrkas genom intyg från 
överförmyndarnämnden.  
 
Övriga kostnader  
För kostnader som inte är upptagna under ovan punkterna görs en individuell prövning.  
 
Nedsättning av minimibelopp  
Kommunen kan i vissa situationer (8 kapitlet 8 §, 2:a stycket) minska minimibeloppet i det fall den enskilde 
har lägre levnadskostnader på grund av att han/hon inte betalar för en utgiftspost som ingår i det angivna 
förbehållsbeloppet. Exempel på detta är om hushållsel, möbler, förbrukningsartiklar tillhandahålls inom ramen 
för avgiften eller boendekostnaden.  
 
Beräkning av boendekostnad  
Den faktiska boendekostnaden kan utgöras av hyra, bostadsrättsavgift eller kostnad för egen bostadsfastighet. 
Delar individen bostad med annan vuxen som har egen inkomst ska högst halva boendekostnaden 
tillgodoräknas individen. Endast kostnaden för den bostad individen är permanent bosatt i utgör underlag till 
förbehållet.  
 
Hyreslägenhet  
Faktiska boendekostnaden för hyreslägenheten. Värme och vatten utöver grundhyran beräknas enligt 
Pensionsmyndighetens författningssamling per kvadratmeter. 
 
Bostadsrättslägenhet  
Vid boende i bostadsrättslägenhet ska räntekostnader efter skatteavdrag tas in i beräkningen av 
boendekostnaden. Värme och vatten utöver grundhyran beräknas enligt Pensionsmyndighetens 
författningssamling per kvadratmeter.  
 
Egen bostad  
Boendekostnaden beräknas enligt Pensionsmyndighetens författningssamling per kvadratmeter. Alternativt 
enligt insänt underlag av den faktiska boendekostnaden och räntekostnader efter skatteavdrag  
 
Negativt avgiftsunderlag/ låg betalningsförmåga  
När ett negativt avgiftsunderlag eller låg betalningsförmåga uppstår ska information ges om möjligheten att 
ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten eller försörjningsstöd hos 
kommunen. Justering av kostnader såsom hyra och matkostnader sker ej.  
 
Förändring av avgift (8 kap. 9 § SoL)  
Kommunen ska ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får 
ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i PBB. En ändring av avgiften ska 
gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften 
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ska dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder 
ändringen, om förhållandena avser hela den månaden  
 
Avgifter inom högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § SoL)  
Timtaxan beräknas utifrån 0,7311 % av PBB och justeras årligen. Maxavgift enligt högkostnadsskyddets 
högsta belopp per månad beräknas av en tolftedel av 0,5392 gånger PBB.  
 
Trygghetslarm  
När den enskilde beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form av trygghetslarm debiteras en fastställd 
månadsavgift som följer avgiften för en insatstimme per månad. För trygghetslarm är avgiften per månad eller 
per dag vid del av månad d.v.s. 1/30 del av månadsavgiften. Avgiften utgår från och med det dygn larmet 
installeras hos kund och till och med det dygn larmet återlämnas till kommunen. Avgiften påverkas inte av 
antalet utryckningar per månad.  
 
Hjälp i hemmet, ordinärt boende  
Omvårdnad och serviceinsatser i ordinärt boende debiteras efter schablontid utifrån beviljade insatser per 
månad.  
 
Ledsagning  
Avgift debiteras enligt timtaxa och ingår i maxavgift.  
 
Avlösning i hemmet över 16 timmar/ månad  
Avgift debiteras enligt timtaxa och ingår i maxavgift. 
  
Korttidsvistelse, omvårdnad  
Avgiften för omvårdnad uppgår till 1/30 av högkostnadsskyddets högsta belopp per dygn enligt 8 kap. 5 § 
SoL. 
 
Särskilt boende, omvårdnad  
För omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende debiteras maxavgift.  
 
Parboende/medboende:  
Om medboende inte har eget beslut på särskilt boende men är i behov av insatser, ansöker den medboende om 
detta hos biståndshandläggare. Detta handläggs som hjälp hemmet i ordinärt boende.  
 
Kostnader utom högkostnadsskyddet (8 kap. 2 § SoL)  
Kostnader som är knutna till PBB justeras årligen.  
Enskildas kostnader för kost omfattas inte av högkostnadsskyddet och är inte att jämställa med en avgift enligt 
8 kap 2 § SoL.  
 
Matdistribution, ordinärt boende  
Matdistribution avser distribuering av färdiglagad mat. Kostnaden fastställs och justeras årligen, 0,1310 % av 
gällande PBB.  
 
Helkostabonnemang, särskilt boende  
Helkostabonnemang i särskilt boende omfattar frukost, lunch, middag/kvällsmat, mellanmål och debiteras 30 
dagar per månad. Kostnaden beräknas utifrån 0,2552 % av PBB och justeras årligen.  
 
Heldygnskost, korttidsvistelse och växelvård  
Heldygnskost omfattar frukost, lunch, middag/kvällsmat, mellanmål. Kostnaden beräknas utifrån 0,2552 % av 
PBB och justeras årligen.  
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Sondnäring samt kosttillägg, särskilt boende  
Sondnäring debiteras enligt fyra nivåer utifrån av läkare ordinerad mängd per dygn. Kombineras sondnäring 
med kosttillägg debiteras även för antal kosttillägg per dag. Kombineras sondnäring med smakportioner som 
uppgår till ¼ portion eller mer debiteras ¼ av kostnaden för heldygnskost utöver sondnäringen. Kostnaden 
justeras årligen utifrån konsumentprisindex för september månad mellan de två senaste åren.  
 
Dagverksamhet  
Vid dagverksamhet debiteras en kostnad för måltider samt transport tur och retur.  
Kostnad för mat beräknas utifrån 0,1660 % av PBB och justeras årligen och egenavgift för transport motsvarar 
en zon med färdtjänst tur och retur. Kostnaden för transport följer Region Blekinge beslut om kostnad för 
färdtjänst och justeras årligen.  
 
Boende (8 kap 5 § SoL)  
 
Särskilt boende  
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåts med hyreskontrakt. Hyran följer Karlshamns bostäder 
(KABO) vid den årliga hyreshöjningen. I hyran på de särskilda boendena ingår värme och hushållsel. Hyran 
debiteras från och med hyreskontraktsdatum till och med den dag som lägenheten är slutbesiktigad.  
 
Insatser som inte är avgiftsbelagda  
Insatser i form av dagverksamhet för personer med demenssjukdom, kontaktperson, telefonservice samt 
avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad medför ingen avgift för den enskilde. Insatser från hälso- 
och sjukvård.  
 
Justering av avgift  
 
Hjälp i hemmet  
Har insatser utförts som överstiger nivån för maxtaxan under del av månaden görs ingen justering vid 
frånvaro. Då insatser understiger nivån för maxtaxan under månaden debiteras timtaxa enligt schablontid för 
utförda insatser. För brukare med lägre avgiftsunderlag görs justering på liknande sätt efter insatser som 
understiger det beräknade avgiftsunderlaget.  
 
Trygghetslarm  
Ingen justering görs gällande abonnemangs avgift för trygghetslarm.  
 
Särskilt boende  
Justering av omvårdnadsavgift på särskilt boende görs inte då högsta nivå uppnås efter en dags vistelse utom i 
fall av frånvaro hel kalendermånad.  
 
Helkostabonnemang  
Kostnaden för helkostabonnemang reduceras vid anmälan om uppehåll i samband med frånvaro, 
sjukhusvistelse etc. Avdrag sker för varje helt dygn som kost uteblivit.  
 
Debitering  
Avgifter och kostnader för omvårdnad, mat och hyra i särskilt boende debiteras i efterhand.  
Faktura skickas till kund senast den 10:e varje ny kalendermånad med betalningsdatum sista vardagen i 
månaden. Vid start- eller slutdatum under del av kalendermånad debiteras insatserna med 1/30. Möjlighet till 
autogiro eller e-faktura finns att tillgå.  
 
 

1222



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Tillämpningsanvisningar för  
avgifter inom socialförvaltningen 
 
 
 

 11 

Retroaktiv debitering eller återbetalning av avgift  
Om uppgifter framkommer som visar att för låg avgift debiterats under en period kan kommunen komma att 
besluta om retroaktiv debitering. Dock inte längre än de tre senaste debiteringsmånaderna.  
 
Om uppgifter framkommer som senare visar att för hög avgift debiterats under en  
period, kan kommunen komma att besluta om retroaktiv återbetalning. Dock inte längre än för de tre senaste 
debiteringsmånaderna.  
 
Vistelse i annan kommun  
Då kund från vår kommun har en tillfällig vistelse i annan kommun där de får sina beviljade insatser utförda, 
debiterar Karlshamns Kommun kund som vanligt.  
 
Då kund från annan kommun tillfälligt vistas i vår kommun och får sina beviljade insatser utförda här, 
debiteras av sin hemkommun. 
 
Dubbel boendekostnad  
Vid flytt till ett av kommuns särskilt boende kan man riskera att få två hyror som ska betalas med samma 
förfallodag. Då finns möjligheten att ansöka om jämkning avseende bostaden med den lägsta kostnaden under 
maximalt tre månader.  
 
Bor någon kvar i bostaden eller förmögenheten överstiger två basbelopp beviljas ingen jämkning. Som 
förmögenhet räknas kapital, fonder, aktier, obligationer etc.  
 
Ansökan ska vara inkommen senast 6 månader efter kontraktsdatum tillsammans med underlag av årsbesked 
från bank och kontoutdrag som styrker att hyran är betald.  
 
Dubbla boendekostnader vid byte mellan kommunens anvisade boende.  
För brukare i särskilt boende som flyttar mellan två av kommunens anvisade särskilda boende debiteras inte 
för dubbla hyror, förutsatt att lägenheten töms och slutstädas inom en vecka. Hyran för den gamla lägenheten 
avslutas den dagen överflytten sker och hyran för den nya startar samma dag. Om Överflytten tar mer än en 
vecka debiteras dubbel hyra för överskjutande dagar.  
 
Överklagan  
Beslut om avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4-9§ Socialtjänstlagen kan överklagas till 
förvaltningsrätten. Möjligheter att överklaga gäller individuella beslut enligt 8 kap. rörande avgifternas 
storlek. I samband med att beslutet om avgiften meddelats ska besvärshänvisning lämnas där det framgår hur 
och inom vilken tid kunden kan överklaga beslutet.  
 
Behandling av personuppgifter, GDPR-dataskyddsförordningen  
Kommunen värnar om att skydda den personliga integriteten med gällande integritetslagstiftning och 
dataskyddsförordning. Ytterligare information kan hittas på https://www.karlshamn.se/kommun-och-
politik/kommunfakta/personuppgifter-gdpr/ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i samband med val upplåta mark med nyttjanderätt till de politiska partier som deltar i 
valet med en taxa om 0 (noll) kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att fastställa riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med val ökar samhällets behov av information kopplat till den demokratiska 
processen. Utöver information om de grundläggande demokratiska principerna behöver 
väljare få information om vilka alternativ de kan rösta på för att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna delta i valet och påverka nationens, regionens och kommunens alternativt 
Europaparlamentets styrning de kommande åren.  
 
Ett sätt att öka invånarnas möjlighet att ta del av information och att föra dialog med de 
parter som deltar i valet eller valen är att skapa en mötesplats för denna typ av 
verksamhet. Kommunen ska sträva efter att en sådan plats på bästa sätt ska ge 
invånarna goda möjligheter att ta del av samtliga deltagande parters information. 
Samtidigt ska den invånare som inte önskar ta del av information ha möjlighet att välja 
bort den. Det är därför viktigt med ett regelverk som styr tidsramar och omfattning på 
den verksamhet som kommunen öppnar för inom ramarna för samhällsnyttan.  
 
Kommunstyrelsen föreslås i detta syfte upplåta en del av Stortorget för 
samhällsinformerande verksamhet i samband med val. Vilken verksamhet som får 
bedrivas, hur och när ska regleras genom riktlinjer. För att ge invånarna en heltäckande 
möjlighet till information är det viktigt att samtliga deltagande parter i valet eller valen 
ges samma möjligheter till medborgardialog. Kostnad ska i så liten mån som möjligt 
påverka vilken information som invånarna får tillgång till. Upplåtelse av plats och valbod 
bör därför vara möjlig med så liten kostnad som möjligt. Förslag föreligger om att 
upplåtelse och hyra av platsmark med nyttjanderätt, valbod och del i scen för tal ska 
reduceras till noll (0) kronor. Merkostnader för transport och el bör bekostas av 
deltagarna. Platserna som upplåts regleras i riktlinjerna.  
 
I förslaget regleras även tillgång till valbod, vilka upplåts till partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller riksdagen. För övriga 
partier som deltar i valet eller valen ska en tom plats i anslutning till valbodarna upplåtas 
enligt samma principer.  
 
I riktlinjerna regleras även affischering i samband med val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 
Förslag till riktlinjer för samhällsinformerade verksamhet i samband med val 
Kartbilaga 1, upplåtelse av mark och placering av valbod m.m. avseende Stortorget 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
De politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att i samband med val upplåta mark med nyttjanderätt till de politiska partier som deltar i 
valet med en taxa om 0 (noll) kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med val ökar samhällets behov av information kopplat till den demokratiska 
processen. Utöver information om de grundläggande demokratiska principerna behöver 
väljare få information om vilka alternativ de kan rösta på för att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna delta i valet och påverka nationens, regionens och kommunens alternativt 
Europaparlamentets styrning de kommande åren.  
 
Ett sätt att öka invånarnas möjlighet att ta del av information och att föra dialog med de 
parter som deltar i valet eller valen är att skapa en mötesplats för denna typ av 
verksamhet. Kommunen ska sträva efter att en sådan plats på bästa sätt ska ge 
invånarna goda möjligheter att ta del av samtliga deltagande parters information. 
Samtidigt ska den invånare som inte önskar ta del av information ha möjlighet att välja 
bort den. Det är därför viktigt med ett regelverk som styr tidsramar och omfattning på 
den verksamhet som kommunen öppnar för inom ramarna för samhällsnyttan.  
 
Kommunstyrelsen föreslås i detta syfte upplåta en del av Stortorget för 
samhällsinformerande verksamhet i samband med val. Vilken verksamhet som får 
bedrivas, hur och när ska regleras genom riktlinjer. För att ge invånarna en heltäckande 
möjlighet till information är det viktigt att samtliga deltagande parter i valet eller valen 
ges samma möjligheter till medborgardialog. Kostnad ska i så liten mån som möjligt 
påverka vilken information som invånarna får tillgång till. Upplåtelse av plats och valbod 
bör därför vara möjlig med så liten kostnad som möjligt. Förslag föreligger om att 
upplåtelse och hyra av platsmark med nyttjanderätt, valbod och del i scen för tal ska 
reduceras till noll (0) kronor. Merkostnader för transport och el bör bekostas av 
deltagarna. Platserna som upplåts regleras i riktlinjerna.  
 
I förslaget regleras även tillgång till valbod, vilka upplåts till partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller riksdagen. För övriga 
partier som deltar i valet eller valen ska en tom plats i anslutning till valbodarna upplåtas 
enligt samma principer.  
 
I riktlinjerna regleras även affischering i samband med val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 
Förslag till riktlinjer för samhällsinformerade verksamhet i samband med val 
Kartbilaga 1, upplåtelse av mark och placering av valbod m.m. avseende Stortorget 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
De politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-18 Dnr: 2022/939 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 116 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 108 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Samhällsinformerande verksamhet i samband med val 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att i samband med val upplåta mark med nyttjanderätt till de politiska partier som deltar i 
valet med en taxa om 0 (noll) kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val.  
 
Sammanfattning 
 
I samband med val ökar samhällets behov av information kopplat till den demokratiska 
processen. Utöver information om de grundläggande demokratiska principerna behöver 
väljare få information om vilka alternativ de kan rösta på för att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna delta i valet och påverka nationens, regionens och kommunens alternativt 
Europaparlamentets styrning de kommande åren.  
 
Ett sätt att öka invånarnas möjlighet att ta del av information och att föra dialog med de 
parter som deltar i valet eller valen är att skapa en mötesplats för denna typ av 
verksamhet. Kommunen ska sträva efter att en sådan plats på bästa sätt ska ge 
invånarna goda möjligheter att ta del av samtliga deltagande parters information. 
Samtidigt ska den invånare som inte önskar ta del av information ha möjlighet att välja 
bort den. Det är därför viktigt med ett regelverk som styr tidsramar och omfattning på 
den verksamhet som kommunen öppnar för inom ramarna för samhällsnyttan.  
 
Kommunstyrelsen föreslås i detta syfte upplåta en del av Stortorget för 
samhällsinformerande verksamhet i samband med val. Vilken verksamhet som får 
bedrivas, hur och när ska regleras genom riktlinjer. För att ge invånarna en heltäckande 
möjlighet till information är det viktigt att samtliga deltagande parter i valet eller valen 
ges samma möjligheter till medborgardialog. Kostnad ska i så liten mån som möjligt 
påverka vilken information som invånarna får tillgång till. Upplåtelse av plats och valbod 
bör därför vara möjlig med så liten kostnad som möjligt. Förslag föreligger om att 
upplåtelse och hyra av platsmark med nyttjanderätt, valbod och del i scen för tal ska 
reduceras till noll (0) kronor. Merkostnader för transport och el bör bekostas av 
deltagarna. Platserna som upplåts regleras i riktlinjerna.  
 
I förslaget regleras även tillgång till valbod, vilka upplåts till partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller riksdagen. För övriga 
partier som deltar i valet eller valen ska en tom plats i anslutning till valbodarna upplåtas 
enligt samma principer.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2022-03-18 Dnr: 2022/939 

 

 
I riktlinjerna regleras även affischering i samband med val.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-18 
Förslag till riktlinjer för samhällsinformerade verksamhet i samband med val 
Kartbilaga 1, upplåtelse av mark och placering av valbod m.m. avseende Stortorget 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
De politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
Utredare Anna Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2022-xx-xx  

Antagen: KS § xx, 2022-xx-xx 

Reviderad:  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Riktlinjer för samhällsinformerande 
verksamhet i samband med val

 

Riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i 

samband med val 

I samband med valår möjliggör kommunen för dess invånare att möta och ta del av information från 

de politiska partier som deltar i valet respektive valen. Av tillgänglighetsskäl upplåts till detta 

ändamål delar av Stortorget samt kommunal mark där affischering får ske.  

 

§1 Tidsramar 

Verksamheten får bedrivas inom de tidsramar som de politiska partierna kommer överens om 

nationellt avseende valkampanjer. Vanligtvis får verksamheten därmed påbörjas fem veckor innan 

valet.  

§ 2 Valbodar  

På torgets nordvästra del upplåts plats för valbodar. Bodarna upplåts av teknik- och fritidsnämnden 

på uppdrag av kommunstyrelsen, vilken äger och tillser att bodarna håller användbar standard.   

§ 3 Rätt till valbod 

De partier som finns representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller i riksdagen 

har rätt att erhålla bod.  

§ 4 Rätt till plats utan bod på torget 

Övriga partier som deltar i valen eller valet men som inte är representerade i kommunfullmäktige, 

regionfullmäktige och/eller i riksdagen har rätt till tom plats i anslutning till valbodarna.  

§ 5 Placering av valbodar och platser samt fördelning av dem mellan partierna 

Bodarna och plats för övriga partier ska placeras enligt bilaga. Lottning tillämpas för fördelning av 

bodar.  

§ 6 Kostnad för lån av valbod 

Ingen kostnad för platsmark eller nyttjanderätt ska tas ut. Avgift för valbod ska utgå enligt taxa och 

avgifter för hyra av lokaler. Vad avser denna taxa ska taxa 4, förhandlingstaxa tas ut. Förhandlingen 

har resulterat i att avgift för valbod är 0 kr, kostnad för transport och el ska belasta deltagande parti.  
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för allmänna vatten- och  
avloppsanläggningar 

2 

§ 7 Torgmöten 

Kommunen tillhandahåller scen och eluttag enligt bilaga. Scenen är tillgänglig för de partier som 

deltar i valet eller valen och har anmält sig till att använda scenen senast tre månader innan 

valdagen. Anmälan ska ske till kommunkansliet. 

§ 8 Tid för tillträde på scen 

Tiderna för nyttjande av scenen ska fördelas mellan partierna. Vid fördelning av tid ska lottning 

tillämpas. I de fall samtliga deltagande partier är överens får annan metod för tidfördelning 

tillämpas. Partier får byta tider med varandra om samtliga berörda parter samtycker till det.  

§ 9 Kostnad för tillträde till scen 

Ingen kostnad för platsmark eller nyttjanderätt ska tas ut. Avgift för scendel ska utgå enligt taxa och 

avgifter för hyra av lokaler. Vad avser denna taxa ska taxa 4, förhandlingstaxa tas ut. Förhandlingen 

har resulterat i att avgift för scendel är 0 kr, kostnad för transport och el ska fördelas mellan 

deltagande parti. 

§ 10 Valaffischering 

Kommunen tillhandahåller karta över platser där affischering är tillåten. Affischerna ska placeras på 

kommunal mark och de får inte placeras på sätt som kan vara farligt för allmänheten, exempelvis 

påverka trafiksituationen negativt. 

§ 11 Tillstånd 

Polismyndighetens instruktioner ska följas vad avser ansökningar av erforderliga tillstånd för 

verksamheten som ska bedrivas.   
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Kartbilaga 1, upplåtelse av mark och placering av valbod m.m. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat 
våld. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-07 § 263, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-12-14, § 83 och 
beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren samordna ett yttrande 
tillsammans med ledningsgruppen för barn- och familjeenheten inom 
omsorgsförvaltningen.   
 
Utbildningsförvaltningen behandlade åter igen ärendet vid sammanträdet 2022-03-22,   
§ 21 och beslutade att anta förslaget till yttrande som nämndens eget och överlämna det 
till kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet skriver utbildningsnämnden att det finns våldsutsatta kommunmedborgare 
som lever i, eller har upplevt våld i en relation, är ett faktum. Karlshamns kommun skulle 
sannolikt behöva arbeta mer förebyggande i de lägre åldrarna. En lokal handlingsplan, 
baserat på systematisk analys och omvärldsbevakning, bör tas fram för att både 
tillämpning och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Medarbetare på skolorna i 
Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Skolans arbete behöver omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras 
föräldrar samt åtgärder för att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt 
att en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med socialtjänsten 
och andra myndigheter, även för skolor som i sin vardag inte möter elever som är 
utsatta för HRV. Utbildningsnämnden ställer sig således bakom intentionerna i 
motionen. 
 
Socialnämnden (tidigare omsorgsnämnden) behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23, § 25 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionären bland annat skriver i motionen att 
enligt lag har kommunerna ansvar för skola och socialtjänst samt det yttersta ansvaret 
för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Det är viktigt att personal som arbetar inom dessa områden i kommunen får 
kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Dels för att få en trygghet i hur 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

man som medarbetare ska agera för att skydda personer som är drabbade eller riskerar 
att drabbas, dels vilka uttryck som HRV kan ta sig.  
 
Inom socialtjänsten finns det kunskap att hantera olika typer av hedersärenden. 
Karlshamns kommun måste dock jobba mer förebyggande i de lägre åldrarna för att 
upptäcka heder. En lokal handlingsplan, baserat på systematisk analys och 
omvärldsbevakning, ska tas fram för att både tillämpning och ansvarsfördelning ska vara 
tydlig. Alla på skolorna i Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa 
en elev som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete behöver 
omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras föräldrar samt åtgärder för 
att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt att en tydlig roll och 
ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med utbildningsförvaltningen och andra 
myndigheter. Socialnämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg Jenny 
Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson följande, 
 
Jämställdhet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Så lyder jämställdhetsmål 6 vilket är grunden i 
arbetet med våld i nära relationer. Under 2021-2023 genomför SKR en satsning för att 
stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. 
Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och 
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  
 
Nationella målen för 2021-2023 är att:  
 

 kvinnofridsarbetet ska utvecklas med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 
 förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner 
 SKR har i uppdrag att stärka kommuner och regioners arbete med 

jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå 
kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
Rättighetsbaserat arbete för barn 
I Karlshamns kommun bor ca 6500 barn under 18 år. I januari 2020 blev 
barnkonventionen lag, barnkonventionslagen. De mänskliga rättigheterna är identiska 
och något som alla barn föds med. Det är alltid de vuxna i samhället som är ansvariga 
för att barn får det som de har rätt till, exempelvis lek, vila, få gå i skolan och sjukvård. 
Att leva upp till barnkonventionslagen innebär att samhället behöver arbeta 
rättighetsbaserat. Kärnan i ett rättighetsbaserat arbete med barn är respekten för varje 
barn som bärare av rättigheter – på lika villkor som vuxna. I Karlshamns kommun har en 
riktlinje för kommunens barnrättsarbete antagits som tydliggör vikten av att 
barnperspektivet och barns rättigheter ska beaktas i planering, beslut, genomförande 
och uppföljning. 
 
Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor är en stor kriminalpolitisk utmaning. Sexualbrott och våld i nära 
relation leder ofta till allvarliga hälsoeffekter. De kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld uppger att de har ett sämre fysiskt och psykiskt mående än 
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befolkningen generellt. Sexualbrott påverkar kvinnors livsvillkor överlag och orsakar 
mycket rädsla. Arbetsplatser, skolan och hemmamiljöer är platser där många av 
sexualbrotten begås. Sexualbrott utgör allvarliga kränkningar av brottsoffrets integritet 
och påverkar livsvillkoren för den som utsatts. Anmälningar av sexualbrott har ökat de 
senaste åren, både avseende våldtäkt och sexuellt ofredande. Det är därför angeläget 
att rättsväsendet fortsätter att utveckla förmågan att hantera olika former av sexualbrott.  
 
Det är vanligare att kvinnor utsätts för sexualbrott och våld i nära relationer än män. I 
nästan samtliga fall av dödligt våld i nära relation är offret en kvinna. En del av det våld 
och förtryck som utövas mellan närstående är hedersrelaterat. Det finns också viss 
brottslighet som inte getts lika mycket uppmärksamhet, t.ex. våld i parrelationer bland 
unga och bland äldre samt parrelationer där det förekommer missbruk. Det är viktigt att 
öka kunskapen om våld i olika typer av nära relationer för att stärka samhällets förmåga 
att förebygga våldet 
 
Slutsats 
Mot denna bakgrund kan konstateras att ett kommunövergripande grepp behöver tas för 
att sätta ljus på det lokala jämställdhetsarbetet i stort. Alla former av våld och förtryck 
ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära 
relationer.  
 
Det är därför av vikt att kommunen har en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
såväl våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Till detta bör tilläggas 
att verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer är nödvändiga inom exempelvis 
utbildningsförvaltning och socialförvaltning. Dessa kan med fördel kopplas till en 
kommunövergripande handlingsplan för våldsprevention. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck –  
Elin Petersson (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Relationsvåldsteamet 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat 
våld. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-07 § 263, att remittera motionen till 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-12-14, § 83 och 
beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren samordna ett yttrande 
tillsammans med ledningsgruppen för barn- och familjeenheten inom 
omsorgsförvaltningen.   
 
Utbildningsförvaltningen behandlade åter igen ärendet vid sammanträdet 2022-03-22,   
§ 21 och beslutade att anta förslaget till yttrande som nämndens eget och överlämna det 
till kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet skriver utbildningsnämnden att det finns våldsutsatta kommunmedborgare 
som lever i, eller har upplevt våld i en relation, är ett faktum. Karlshamns kommun skulle 
sannolikt behöva arbeta mer förebyggande i de lägre åldrarna. En lokal handlingsplan, 
baserat på systematisk analys och omvärldsbevakning, bör tas fram för att både 
tillämpning och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Medarbetare på skolorna i 
Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Skolans arbete behöver omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras 
föräldrar samt åtgärder för att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt 
att en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med socialtjänsten 
och andra myndigheter, även för skolor som i sin vardag inte möter elever som är 
utsatta för HRV. Utbildningsnämnden ställer sig således bakom intentionerna i 
motionen. 
 
Socialnämnden (tidigare omsorgsnämnden) behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23, § 25 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionären bland annat skriver i motionen att 
enligt lag har kommunerna ansvar för skola och socialtjänst samt det yttersta ansvaret 
för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Det är viktigt att personal som arbetar inom dessa områden i kommunen får 
kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Dels för att få en trygghet i hur 
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man som medarbetare ska agera för att skydda personer som är drabbade eller riskerar 
att drabbas, dels vilka uttryck som HRV kan ta sig.  
 
Inom socialtjänsten finns det kunskap att hantera olika typer av hedersärenden. 
Karlshamns kommun måste dock jobba mer förebyggande i de lägre åldrarna för att 
upptäcka heder. En lokal handlingsplan, baserat på systematisk analys och 
omvärldsbevakning, ska tas fram för att både tillämpning och ansvarsfördelning ska vara 
tydlig. Alla på skolorna i Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa 
en elev som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete behöver 
omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras föräldrar samt åtgärder för 
att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt att en tydlig roll och 
ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med utbildningsförvaltningen och andra 
myndigheter. Socialnämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg Jenny 
Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson följande, 
 
Jämställdhet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Så lyder jämställdhetsmål 6 vilket är grunden i 
arbetet med våld i nära relationer. Under 2021-2023 genomför SKR en satsning för att 
stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. 
Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och 
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  
 
Nationella målen för 2021-2023 är att:  
 

 kvinnofridsarbetet ska utvecklas med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 
 förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner 
 SKR har i uppdrag att stärka kommuner och regioners arbete med 

jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå 
kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
Rättighetsbaserat arbete för barn 
I Karlshamns kommun bor ca 6500 barn under 18 år. I januari 2020 blev 
barnkonventionen lag, barnkonventionslagen. De mänskliga rättigheterna är identiska 
och något som alla barn föds med. Det är alltid de vuxna i samhället som är ansvariga 
för att barn får det som de har rätt till, exempelvis lek, vila, få gå i skolan och sjukvård. 
Att leva upp till barnkonventionslagen innebär att samhället behöver arbeta 
rättighetsbaserat. Kärnan i ett rättighetsbaserat arbete med barn är respekten för varje 
barn som bärare av rättigheter – på lika villkor som vuxna. I Karlshamns kommun har en 
riktlinje för kommunens barnrättsarbete antagits som tydliggör vikten av att 
barnperspektivet och barns rättigheter ska beaktas i planering, beslut, genomförande 
och uppföljning. 
 
Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor är en stor kriminalpolitisk utmaning. Sexualbrott och våld i nära 
relation leder ofta till allvarliga hälsoeffekter. De kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld uppger att de har ett sämre fysiskt och psykiskt mående än 
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befolkningen generellt. Sexualbrott påverkar kvinnors livsvillkor överlag och orsakar 
mycket rädsla. Arbetsplatser, skolan och hemmamiljöer är platser där många av 
sexualbrotten begås. Sexualbrott utgör allvarliga kränkningar av brottsoffrets integritet 
och påverkar livsvillkoren för den som utsatts. Anmälningar av sexualbrott har ökat de 
senaste åren, både avseende våldtäkt och sexuellt ofredande. Det är därför angeläget 
att rättsväsendet fortsätter att utveckla förmågan att hantera olika former av sexualbrott.  
 
Det är vanligare att kvinnor utsätts för sexualbrott och våld i nära relationer än män. I 
nästan samtliga fall av dödligt våld i nära relation är offret en kvinna. En del av det våld 
och förtryck som utövas mellan närstående är hedersrelaterat. Det finns också viss 
brottslighet som inte getts lika mycket uppmärksamhet, t.ex. våld i parrelationer bland 
unga och bland äldre samt parrelationer där det förekommer missbruk. Det är viktigt att 
öka kunskapen om våld i olika typer av nära relationer för att stärka samhällets förmåga 
att förebygga våldet 
 
Slutsats 
Mot denna bakgrund kan konstateras att ett kommunövergripande grepp behöver tas för 
att sätta ljus på det lokala jämställdhetsarbetet i stort. Alla former av våld och förtryck 
ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära 
relationer.  
 
Det är därför av vikt att kommunen har en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
såväl våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Till detta bör tilläggas 
att verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer är nödvändiga inom exempelvis 
utbildningsförvaltning och socialförvaltning. Dessa kan med fördel kopplas till en 
kommunövergripande handlingsplan för våldsprevention. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck –  
Elin Petersson (M) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Elin Petersson (M), Charlott Lorentzen (MP), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
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Kommundirektör Daniel Wäppling 
Relationsvåldsteamet 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och 
förtryck - Elin Petersson (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat 
våld. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-07 § 263, att remittera motionen till  
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-12-14, § 83 och 
beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren samordna ett yttrande 
tillsammans med ledningsgruppen för barn- och familjeenheten inom 
omsorgsförvaltningen.   
 
Utbildningsförvaltningen behandlade åter igen ärendet vid sammanträdet 2022-03-22,   
§ 21 och beslutade att anta förslaget till yttrande som nämndens eget och överlämna det 
till kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet skriver utbildningsnämnden att det finns våldsutsatta kommunmedborgare 
som lever i, eller har upplevt våld i en relation, är ett faktum. Karlshamns kommun skulle 
sannolikt behöva arbeta mer förebyggande i de lägre åldrarna. En lokal handlingsplan, 
baserat på systematisk analys och omvärldsbevakning, bör tas fram för att både 
tillämpning och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Medarbetare på skolorna i 
Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Skolans arbete behöver omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras 
föräldrar samt åtgärder för att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt 
att en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med socialtjänsten 
och andra myndigheter, även för skolor som i sin vardag inte möter elever som är 
utsatta för HRV. Utbildningsnämnden ställer sig således bakom intentionerna i 
motionen. 
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Socialnämnden (tidigare omsorgsnämnden) behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23, § 25 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionären bland annat skriver i motionen att 
enligt lag har kommunerna ansvar för skola och socialtjänst samt det yttersta ansvaret 
för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Det är viktigt att personal som arbetar inom dessa områden i kommunen får 
kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Dels för att få en trygghet i hur 
man som medarbetare ska agera för att skydda personer som är drabbade eller riskerar 
att drabbas, dels vilka uttryck som HRV kan ta sig.  
 
Inom socialtjänsten finns det kunskap att hantera olika typer av hedersärenden. 
Karlshamns kommun måste dock jobba mer förebyggande i de lägre åldrarna för att 
upptäcka heder. En lokal handlingsplan, baserat på systematisk analys och 
omvärldsbevakning, ska tas fram för att både tillämpning och ansvarsfördelning ska vara 
tydlig. Alla på skolorna i Karlshamns kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa 
en elev som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete behöver 
omfatta förebyggande arbete som når alla elever och deras föräldrar samt åtgärder för 
att upptäcka och hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt att en tydlig roll och 
ansvarsfördelning och ett nära samarbete finns med utbildningsförvaltningen och andra 
myndigheter. Socialnämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen. 
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av folkhälsostrateg Jenny 
Andersson. I förslaget till yttrande skriver Jenny Andersson följande, 
 
Jämställdhet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Så lyder jämställdhetsmål 6 vilket är grunden i 
arbetet med våld i nära relationer. Under 2021-2023 genomför SKR en satsning för att 
stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. 
Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och 
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  
 
Nationella målen för 2021-2023 är att:  
 

 kvinnofridsarbetet ska utvecklas med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 
 förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner 
 SKR har i uppdrag att stärka kommuner och regioners arbete med 

jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå 
kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de 
jämställdhetspolitiska målen. 

 
Rättighetsbaserat arbete för barn 
I Karlshamns kommun bor ca 6500 barn under 18 år. I januari 2020 blev 
barnkonventionen lag, barnkonventionslagen. De mänskliga rättigheterna är identiska 
och något som alla barn föds med. Det är alltid de vuxna i samhället som är ansvariga 
för att barn får det som de har rätt till, exempelvis lek, vila, få gå i skolan och sjukvård. 
Att leva upp till barnkonventionslagen innebär att samhället behöver arbeta 
rättighetsbaserat. Kärnan i ett rättighetsbaserat arbete med barn är respekten för varje 
barn som bärare av rättigheter – på lika villkor som vuxna. I Karlshamns kommun har en 
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riktlinje för kommunens barnrättsarbete antagits som tydliggör vikten av att 
barnperspektivet och barns rättigheter ska beaktas i planering, beslut, genomförande 
och uppföljning. 
 
Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor är en stor kriminalpolitisk utmaning. Sexualbrott och våld i nära 
relation leder ofta till allvarliga hälsoeffekter. De kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld uppger att de har ett sämre fysiskt och psykiskt mående än 
befolkningen generellt. Sexualbrott påverkar kvinnors livsvillkor överlag och orsakar 
mycket rädsla. Arbetsplatser, skolan och hemmamiljöer är platser där många av 
sexualbrotten begås. Sexualbrott utgör allvarliga kränkningar av brottsoffrets integritet 
och påverkar livsvillkoren för den som utsatts. Anmälningar av sexualbrott har ökat de 
senaste åren, både avseende våldtäkt och sexuellt ofredande. Det är därför angeläget 
att rättsväsendet fortsätter att utveckla förmågan att hantera olika former av sexualbrott.  
 
Det är vanligare att kvinnor utsätts för sexualbrott och våld i nära relationer än män. I 
nästan samtliga fall av dödligt våld i nära relation är offret en kvinna. En del av det våld 
och förtryck som utövas mellan närstående är hedersrelaterat. Det finns också viss 
brottslighet som inte getts lika mycket uppmärksamhet, t.ex. våld i parrelationer bland 
unga och bland äldre samt parrelationer där det förekommer missbruk. Det är viktigt att 
öka kunskapen om våld i olika typer av nära relationer för att stärka samhällets förmåga 
att förebygga våldet 
 
Slutsats 
Mot denna bakgrund kan konstateras att ett kommunövergripande grepp behöver tas för 
att sätta ljus på det lokala jämställdhetsarbetet i stort. Alla former av våld och förtryck 
ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära 
relationer.  
 
Det är därför av vikt att kommunen har en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
såväl våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Till detta bör tilläggas 
att verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer är nödvändiga inom exempelvis 
utbildningsförvaltning och socialförvaltning. Dessa kan med fördel kopplas till en 
kommunövergripande handlingsplan för våldsprevention. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Motion om handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck –  
Elin Peterssson (M) 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Förvaltningschef Thomas Ringberg 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Relationsvåldsteamet 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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Motion 
Angående handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

Utövande av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är en kränkning av den 

enskildes fri- och rättigheter. I Karlshamn ska alla – flickor och pojkar, kvinnor och 

män – ha samma rätt att leva och forma sitt eget liv och kunna komma till sin rätt. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas främst av dess kollektiva uttryck där 

individens handlingar anses påverka hela familjen. Den kollektiva kontrollen av 

flickors och kvinnors sexualitet står i centrum för HRV och kan sträcka sig från mer 

vardagliga begränsningar av flickors och kvinnors liv som exempelvis klädval, socialt 

umgänge och rörelsefrihet, till livsval som jobb, utbildning, giftermål och skilsmässa. 

Den yttersta formen av HRV är hot om våld, samt dödligt våld. HRV drabbar inte 

enbart flickor och kvinnor, utan även pojkar och män. Både män och kvinnor kan 

dessutom vara förövare. 

 

Enligt lag har kommunerna ansvar för skola och socialtjänst, samt det yttersta 

ansvaret för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp de behöver. Det är viktigt att personal som arbetar inom dessa områden i 

kommunen får kunskap om HRV. Dels för att få en trygghet i hur man som 

medarbetare ska agera för att skydda personer som är drabbade eller riskerar att 

drabbas, dels vilka uttryck som HRV kan ta sig. 

 

Relationsvåldsteamet i Karlshamn är en livsviktig verksamhet som hjälper 

våldsutsatta som lever i, eller har upplevt våld i en relation. Karlshamns kommun 

måste dock jobba mer förebyggande i de lägre åldrarna. En lokal handlingsplan, 

baserat på systematisk analys och omvärldsbevakning, ska tas fram för att både 

tillämpning och ansvarsfördelning ska vara tydlig. Alla på skolorna i Karlshamns 

kommun ska veta vem som gör vad för att hjälpa en elev som är utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans arbete behöver omfatta förebyggande 
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arbete som når alla elever och deras föräldrar, samt åtgärder för att upptäcka och 

hantera utsatthet hos elever. Det är viktigt att en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

och ett nära samarbete finns med socialtjänsten och andra myndigheter- även för 

skolor som i sin vardag inte möter elever som är utsatta för HRV. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 
 

Att Kommunfullmäktige fastställer en handlingsplan för att förebygga 

hedersrelaterat våld 

 

 
Elin Petersson (M) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att utreda införande av verksamhet 
Ungdomar inom äldreomsorgen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av verksamhet enligt motionens intentioner, antingen genom 
upphandling eller i kommunal regi.  
 
att, om en utredning görs innan motionen kommer upp, införa konceptet i kommunen.  
 
Motionärerna skriver i motionen att det på företaget Ung Omsorgs hemsida går att läsa 
hur företaget bildades och vad deras affärsidé är. Deras syfte är att skapa 
generationsöverskridande möten som ger de äldre en guldkant på tillvaron och de unga 
ett meningsfullt extrajobb. Oftast är ungdomarna 14 - 19 år och företaget har också som 
uttalat mål att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller arbeten 
och/eller engagemang inom omsorg och vård.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 245, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-09, § 85 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-06 § 269, att återremittera ärendet 
till omsorgsnämnden för ny beredning. Anledningen var att motionen inte ansågs 
besvarad utifrån motionärens intention. 
 
Socialnämnden, (tidigare omsorgsnämnden), behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23 § 24 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionens intention är att skapa 
gränsöverskridande möten som ger äldre en guldkant på tillvaron och de unga ett 
meningsfullt extrajobb. Det pågår arbeten på olika sätt i verksamheten som till dels 
motsvarar intentionen i motionen i form av samarbete med skolorna och 
aktivitetssamordnaren, under sommarperioden emot feriearbetare samt att det i syfte att 
locka ungdomar till utbildning för yrken i vård- och omsorgssektorn, finns förslag om att 
ta in yngre elever för praktik i verksamheten. Kompetensförsörjning är en viktig fråga 
och en utmaning i det framtida arbetet och det är viktigt att ta in nya perspektiv i 
planeringen. Konceptet utifrån Ung omsorg kräver organisering och resurser oavsett i 
egen eller extern regi, vilket inte kan inrymmas i ordinarie verksamhet utöver det som 
redan görs i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-15 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom äldreomsorgen –  
Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Tor Billing (SD), Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson 
(M), Magnus Sandgren (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Björn Tenland Nurhadi 
med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Tor Billing (SD) och Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att utreda införande av verksamhet 
Ungdomar inom äldreomsorgen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av verksamhet enligt motionens intentioner, antingen genom 
upphandling eller i kommunal regi.  
 
att, om en utredning görs innan motionen kommer upp, införa konceptet i kommunen.  
 
Motionärerna skriver i motionen att det på företaget Ung Omsorgs hemsida går att läsa 
hur företaget bildades och vad deras affärsidé är. Deras syfte är att skapa 
generationsöverskridande möten som ger de äldre en guldkant på tillvaron och de unga 
ett meningsfullt extrajobb. Oftast är ungdomarna 14 - 19 år och företaget har också som 
uttalat mål att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller arbeten 
och/eller engagemang inom omsorg och vård.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 245, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-09, § 85 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-06 § 269, att återremittera ärendet 
till omsorgsnämnden för ny beredning. Anledningen var att motionen inte ansågs 
besvarad utifrån motionärens intention. 
 
Socialnämnden, (tidigare omsorgsnämnden), behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23 § 24 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionens intention är att skapa 
gränsöverskridande möten som ger äldre en guldkant på tillvaron och de unga ett 
meningsfullt extrajobb. Det pågår arbeten på olika sätt i verksamheten som till dels 
motsvarar intentionen i motionen i form av samarbete med skolorna och 
aktivitetssamordnaren, under sommarperioden emot feriearbetare samt att det i syfte att 
locka ungdomar till utbildning för yrken i vård- och omsorgssektorn, finns förslag om att 
ta in yngre elever för praktik i verksamheten. Kompetensförsörjning är en viktig fråga 
och en utmaning i det framtida arbetet och det är viktigt att ta in nya perspektiv i 
planeringen. Konceptet utifrån Ung omsorg kräver organisering och resurser oavsett i 
egen eller extern regi, vilket inte kan inrymmas i ordinarie verksamhet utöver det som 
redan görs i nuläget. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-15 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom äldreomsorgen –  
Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad med hänvisning till de 
uppgifter som anges i socialnämndens yttrande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-03-15 Dnr: 2020/678 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 132 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 120 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom 
äldreomsorgen - Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-17 lämnat in motion om att utreda införande av verksamhet 
Ungdomar inom äldreomsorgen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att utreda ett införande av verksamhet enligt motionens intentioner, antingen genom 
upphandling eller i kommunal regi.  
 
att, om en utredning görs innan motionen kommer upp, införa konceptet i kommunen.  
 
Motionärerna skriver i motionen att det på företaget Ung Omsorgs hemsida går att läsa 
hur företaget bildades och vad deras affärsidé är. Deras syfte är att skapa 
generationsöverskridande möten som ger de äldre en guldkant på tillvaron och de unga 
ett meningsfullt extrajobb. Oftast är ungdomarna 14 - 19 år och företaget har också som 
uttalat mål att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller arbeten 
och/eller engagemang inom omsorg och vård.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-09-01 § 245, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid 
sammanträdet 2020-12-09, § 85 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-09-06 § 269, att återremittera ärendet 
till omsorgsnämnden för ny beredning. Anledningen var att motionen inte ansågs 
besvarad utifrån motionärens intention. 
 
Socialnämnden, (tidigare omsorgsnämnden), behandlade ärendet vid sammanträdet 
2022-02-23 § 24 och beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna 
det till kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att motionens intention är att skapa 
gränsöverskridande möten som ger äldre en guldkant på tillvaron och de unga ett 
meningsfullt extrajobb. Det pågår arbeten på olika sätt i verksamheten som till dels 
motsvarar intentionen i motionen i form av samarbete med skolorna och 
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aktivitetssamordnaren, under sommarperioden emot feriearbetare samt att det i syfte att 
locka ungdomar till utbildning för yrken i vård- och omsorgssektorn, finns förslag om att 
ta in yngre elever för praktik i verksamheten. Kompetensförsörjning är en viktig fråga 
och en utmaning i det framtida arbetet och det är viktigt att ta in nya perspektiv i 
planeringen. Konceptet utifrån Ung omsorg kräver organisering och resurser oavsett i 
egen eller extern regi, vilket inte kan inrymmas i ordinarie verksamhet utöver det som 
redan görs i nuläget. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-15 
Motion om att utreda införande av verksamhet Ungdomar inom äldreomsorgen –  
Björn T Nurhadi (SD) och Gudrun Johansson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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!   2020-02-17

Ungdomar inom äldreomsorgen – i privat eller kommunal regi 
Man kan på företaget Ung Omsorgs sida läsa hur de bildades och vad deras affärsidé är, och 
kring syftet: Att skapa generationsöverskridande möten som ger de äldre en guldkant på 
tillvaron och de unga ett meningsfullt extrajobb. Man kan också se vilka samarbetspartners 
de har, och antalet av dessa verkar inte avta trots de ekonomiska situationer som kommu-
nerna befinner sig i. 

Oftast är ungdomarna 14–19 år, och företaget har också som uttalat mål att inspirera dem 
till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller arbeten och/eller engagemang inom 
omsorg och vård. För de ungdomar inom Ung Omsorg som är intresserade och bedöms 
lämpliga har ju sedan en rätt självklar väg in att få en tillsvidareanställning när de fyllt 18 
år om de så önskar, vilket såklart är en behövlighet för framtidens äldreomsorg. 

Att skapa möjligheter för ungdomar att jobba i äldreomsorgen ser jag som en ypperlig 
chans för att skapa ömsesidig förståelse mellan de tu generationerna, och att utbytet 
sinsemellan ger en högst värdefull insikt hos de unga.  

Frågan är bara om Ung Omsorg är rätt för Karlshamn, eller om det kan drivas en liknande 
verksamhet i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
– Att utreda ett införande av verksamhet enligt motionens intentioner, antingen genom 
upphandling eller i kommunal regi. 
–Att, om en utredning görs innan motionen kommer upp, införa konceptet i kommunen. 

Björn T Nurhadi (SD)    Gudrun Johansson (SD)
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-05-03 Dnr: 2022/638 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24  
Kommunstyrelsen 2022-06-07  
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns 
kommun - Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-02-21 § 40, lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger 
ett mervärde för besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2022-03-29 § 131, att remittera motionen till  
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vi på näringslivsenheten kan inte utifrån vår bedömning säga att uppmärksamma 
longituden kommer att leda till en ökad besöksnäring. Det skulle vara ett trevligt inslag, 
men kostnader måste ställas mot nyttan. Vi har i dagens läge svårt att se detta som en 
prioriterad insats för Karlshamns kommun.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03 
Motion om att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun –  
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Näringslivschef Nina Andersson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
Nina Andersson 
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Näringslivschef 
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Mo#on om uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun    

Sedan 1884 har Greenwichmeridianen använts som nollmeridian och är därmed den longitud som är 

0° och utgör referens för position i öst-västlig riktning. Detta används för jordens gradnät, även kallat 

positionssystemet, vilket är en betydelsefull del för alla i vår tid genom att möjliggöra flyg, GPS:er i 

mobiler och mycket mer.  

Positionssystemet undervisas också i skolan, men i vilket ämne man kommer i kontakt med det varie-

rar. Ofta kan det vara på geografilektionen eller historielektionen man kommer i kontakt med det förs-

ta gången för att sedan komma i kontakt med positionssystemet i matematiken eller i någon fysiklek-

tion, med andra ord så är det en viktig del i såväl undervisningen som i verkliga livet. 

 

I Karlshamns kommun har vi en longitud som går 

rakt igenom kommunen, ute vid Eriksberg, vilket 

borde uppmärksammas mer än vad det gör idag, av 

flera anledningar. Folk tycker om att besöka platser 

som är matematiskt speciella, och platsen kommer 

uppmärksammas i skolundervisningen och det leder 

till ökat intresse för geografi, historia, matematik 

och fysik. Det är även med longituden som vi följer 

tiden, där en stor del av europa delar den tid som 

medförs av longituden som går genom Karlshamns 

kommun.  

Longituderna delas normalt in i en skillnad om 15° 

för att exakt motsvara en timme. Så mellan Gre-

enwich och parkeringen vid Eriksberg är det exakt 

en timmes skillnad. 

Att uppmärksamma longituden kan göras på flera 

sätt, till exempel genom ett monument eller konstverk med en informationsskylt.  

!
Sverigedemokraterna föreslår fullmäk#ge !

!
Att uppmärksamma longituden som går genom Karlshamns kommun på ett sätt som ger ett mervärde 

för besökare 

Björn T Nurhadi (SD)    Görgen Lennarthsson (SD) 
  

1259



1260



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2022-04-28 Dnr: 2019/4002 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar –  
Björn T Nurhadi (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 lämnat in 
rubricerad motion. I motionen föreslås,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för 
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner.  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner.  
 
Motionären skriver i motionen att ”genom kommunal samverkan mellan kommuner kan 
rekrytering och utbildning effektiviseras samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten 
kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är 
lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då informationen 
mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos 
både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården höjas.”  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-01-21 § 33, att remittera motionen till 
nämnden för arbete- och välfärd för beredning. Nämnden för arbete- och välfärd 
behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-04-23, § 42 och beslutade att ställa sig 
bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för fortsatt 
beredning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2021-10-04 KF § 123, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för ny beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade,  
2022-02-22 § 72, att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2022-04-20, § 66 och beslutade 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver socialnämnden att intentionerna i motionen är att försäkra sig om 
att varje familjehemsplacering görs med bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker 
som idag förekommer och som kan hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte 
alltid har all information om familjehemmets historik och därmed finns en risk att 
eventuella missförhållanden inte upptäcks. Motionären tar bland annat upp att 
rekrytering och utbildning av familjehem kan effektiviseras genom kommunal samverkan 
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mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten höjas och tillgången till familjehem öka vilket 
ger förutsättningar för bättre matchade placeringar av barn.  
 
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen, då familjehem är en viktig insats 
för barn som placeras.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar – Björn T Nurhadi (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare
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Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar  

Vid familjehemsplaceringar är det vanligt att kommuner placerar barn på annan ort. Det 

förekommer avtal kommuner emellan vilket gör att man ofta har koll på aktuella familje- 

hem; där man exempelvis gjort djupintervjuer och begärt utdrag ur 
belastningsregister. Många kommuner har rutiner för hur man agerar när ett nytt familjehem 

är aktuellt, det kan handla om att man kontaktar kommunen där det aktuella familjehemmet 

ligger och vissa kontaktar även andra placeringskommuner vilka redan har barn i 

familjehemmet. Detta för att försäkra sig om att allt står rätt till.  

Ett problem är dock att inte alla kommuner alltid agerar lika föredömligt vid placeringar som 

tillexempel Karlshamn, vilket gör att den säkerhetskoll som görs för barnen i praktiken blir 

godtycklig – barn som kommer från kommuner med goda rutiner får större chans att slippa bli 

placerade i olämpliga familjehem än andra. Ett annat problem är att olämpliga 

familjehemsföräldrar kan flytta flera gånger mellan olika kommuner, vilket medför att 

socialtjänsten inte alltid har all information om familjehemmens historik. Dessa problem 

tydliggör ett behov av en nationell samordningsinstans som kartlägger familjehem som av 

olika orsaker inte bedömts vara lämpliga eller som kanske till och med blivit fråntagna barn 

vid tidigare tillfällen p g a missförhållanden. Eftersom det inte alltid är brottsliga gärningar 

som är kriterier för att ett familjehem anses vara olämpligt; så blir det för placerande 

kommuner omöjligt att alltid få vetskap om dess historia genom ett utdrag ur 

belastningsregistret.  

Det är inte rimligt att olämpliga familjehem på nytt, och utan kommuners vetskap om dess 

historik, kan göra nya ansökningar som leder till att man får barn placerade hos sig trots att 

man inte borde. Det är heller inte rimligt att familjehem som tidigare fråntagits barn, 

exempelvis p g a vanskötsel, felaktigt ska kunna hävda att man aldrig tidigare tagit emot barn. 

Socialnämnder i enskilda kommuner kan omöjligt lösa dessa problem på egen hand trots att 

det står i lagen att man ska förebygga, upptäcka och åtgärda risker. Det är inte möjligt 

eftersom de "kryphål" som finns kräver en nationell övergripande helhetssyn för att kunna 

elimineras. Samordningen av detta borde ske nationellt eller genom SKR, men då denna 

funktion inte finns idag kan kommunen hjälpa ett steg på vägen. 

Genom kommunal samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning effektiviseras 

samt få bättre matchande placeringar. Kvaliteten kan höjas och tillgången till lämpliga 

familjehem kan öka, idag kan en familj som inte är lämplig flytta till grannkommunen och 

fortsätta verksamheten där, då informationen mellan socialtjänsterna inte följer med när man 

flyttar. Vidare kan kompetensen hos både familjehem och socialsekreterare inom 

familjehemsvården kan höjas. 

Flera kommuner i Blekinge har svårt att rekrytera familjehem till barn och ungdomar med bra 

matchning idag. Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till 

familjehem för att möjliggöra en bra matchning utifrån barnets behov. Genom samverkan 

mellan kommuner kan rekrytering och utbildning av familjehem effektiviseras. SKR har tagit 
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fram ett antal framgångsfaktorer som ett stöd de som har tankar på att starta upp kommunal 

samverkan. Framgångsfaktorerna som SKR har tagit fram vid kommunal samverkan är: 

• Större utbud av familjehem – bättre matchning efter barnets behov 

• Ökad stabilitet/hållbarhet 

• Erfarenhetsutbyte – ett naturligt nätverk 

• Kvalitet på familjehem ökar - samlad kompetens 

• Hållbara placeringar minskar risken för sammanbrott 

• Tidssparande – effektiviserar processen kring rekrytering 

• Hög tillgänglighet vid familjernas första kontakt 

• Ekonomiska fördelar - lägre kostnader och besparing av resurser 

• Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket 

• Politisk förankring och beslut innan start 

• Regelbunden uppföljning 

Referens: https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/

placeradebarnochunga/familjehemsvard/framgangsfaktorervidrekryteringavfamiljehem.

25597.html  

 
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige 
 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för rekrytering 

av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande 

familjehemsrekruteringar enligt motionens intentioner  

Björn T Nurhadi (SD)  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att anse motionens andra och tredje att-satser besvarade.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD),  
Britt Jämstorp (KD), Ulla Olofsson (M), Magnus Arvidsson (M) och  
Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till omsorgsnämnden att införa språktest vid anställning av personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska 
språket.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att erbjuda den utbildning som krävs för tillräckliga 
språkkunskaper till redan anställd personal.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att även erbjuda sådan utbildning till den person som vid 
ansökningstillfället i övrigt är kvalificerade för anställning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 182, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning.   
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 143 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att motionen lyfter fram vikten av att 
arbetsgivaren säkerställer att personalen förstår och gör sig förstådd hos dem som de är 
satta att hjälpa.  
 
Att som medarbetare inom vård och omsorg ha bristande kunskaper i svenska är ett 
problem och utgör en risk. Inte minst handlar det om att säkerställa att medarbetarna 
har språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig information och förmåga att 
kommunicera för att möta vårdtagarnas behov, ytterst för att inte äventyra säkerheten 
för den äldre.  
 
Bedömningen är att det finns ett behov av att förbättra och säkerställa 
språkkunskaperna hos medarbetare inom vård och omsorg. Det vi ser är att det finns ett 
behov av att ringa in bristerna och att utifrån det identifierade behovet anpassa 
insatserna så att de ger önskvärd effekt. Vid rekrytering gäller det att specifikt matcha 
kandidatens språkkunskaper med kraven i anställningen, tillika behoven i verksamheten.  
 
Det finns ett upparbetat samarbete mellan vuxenutbildningen och omsorgsförvaltningen 
som kan vidareutvecklas. Det är avgörande att språkstödet kopplas till medarbetarnas 
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utmaningar i arbetsvardagen, till de situationer där det uppstår missuppfattningar eller 
risker på grund av bristande språkkunskaper.  
 
Bedömningen är att ett arbete behöver ske för att utveckla en modell som vid rekrytering 
tydligare prövar språkkunskaperna samt att samarbetet med vuxenutbildningen behöver 
vidareutvecklas för att kunna ge anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, 
det vill säga kandidater som i övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga 
medarbetare.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson.  
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att arbete i äldreomsorgen kräver 
tillräckliga kunskaper i svenska, språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig 
information och förmåga att kommunicera för att möta brukarnas behov. Det bästa och 
effektivaste sättet att vidareutveckla sin svenska är att få vara en del av ett 
sammanhang där språket används, det vill säga genom arbete. För att klara 
kompetensförsörjningen kommer det att vara nödvändigt för arbetsgivaren att ge ett 
anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, det vill säga kandidater som i 
övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga medarbetare.  
 
Arbetsgivaren ska därför förstärka arbetet med språkstöd för att säkerställa språkkrav 
och språkkunskaper. Kommunstyrelsen kommer att följa hur socialförvaltningen arbetar 
med kompetenskrav, där språkkrav är en central del. En omvärldsbevakning visar att 
språktest inte är ett ändamålsenligt verktyg för att säkerställa språkkunskaper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06, reviderad 2022-02-07, 2022-03-09 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
 
Yrkanden 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall 
till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Reservationer 
 
Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L), Britt Jämstorp (KD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 
reserverar sig till förmån för Bodil Frigren Ericsson med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att anse motionens andra och tredje att-satser besvarade.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD),  
Britt Jämstorp (KD), Ulla Olofsson (M), Magnus Arvidsson (M) och  
Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till omsorgsnämnden att införa språktest vid anställning av personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska 
språket.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att erbjuda den utbildning som krävs för tillräckliga 
språkkunskaper till redan anställd personal.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att även erbjuda sådan utbildning till den person som vid 
ansökningstillfället i övrigt är kvalificerade för anställning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 182, att remittera motionen till 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning.   
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 143 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att motionen lyfter fram vikten av att 
arbetsgivaren säkerställer att personalen förstår och gör sig förstådd hos dem som de är 
satta att hjälpa.  
 
Att som medarbetare inom vård och omsorg ha bristande kunskaper i svenska är ett 
problem och utgör en risk. Inte minst handlar det om att säkerställa att medarbetarna 
har språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig information och förmåga att 
kommunicera för att möta vårdtagarnas behov, ytterst för att inte äventyra säkerheten 
för den äldre.  
 
Bedömningen är att det finns ett behov av att förbättra och säkerställa 
språkkunskaperna hos medarbetare inom vård och omsorg. Det vi ser är att det finns ett 
behov av att ringa in bristerna och att utifrån det identifierade behovet anpassa 
insatserna så att de ger önskvärd effekt. Vid rekrytering gäller det att specifikt matcha 
kandidatens språkkunskaper med kraven i anställningen, tillika behoven i verksamheten.  
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Det finns ett upparbetat samarbete mellan vuxenutbildningen och omsorgsförvaltningen 
som kan vidareutvecklas. Det är avgörande att språkstödet kopplas till medarbetarnas 
utmaningar i arbetsvardagen, till de situationer där det uppstår missuppfattningar eller 
risker på grund av bristande språkkunskaper.  
 
Bedömningen är att ett arbete behöver ske för att utveckla en modell som vid rekrytering 
tydligare prövar språkkunskaperna samt att samarbetet med vuxenutbildningen behöver 
vidareutvecklas för att kunna ge anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, 
det vill säga kandidater som i övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga 
medarbetare.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson.  
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att arbete i äldreomsorgen kräver 
tillräckliga kunskaper i svenska, språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig 
information och förmåga att kommunicera för att möta brukarnas behov. Det bästa och 
effektivaste sättet att vidareutveckla sin svenska är att få vara en del av ett 
sammanhang där språket används, det vill säga genom arbete. För att klara 
kompetensförsörjningen kommer det att vara nödvändigt för arbetsgivaren att ge ett 
anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, det vill säga kandidater som i 
övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga medarbetare.  
 
Arbetsgivaren ska därför förstärka arbetet med språkstöd för att säkerställa språkkrav 
och språkkunskaper. Kommunstyrelsen kommer att följa hur socialförvaltningen arbetar 
med kompetenskrav, där språkkrav är en central del. En omvärldsbevakning visar att 
språktest inte är ett ändamålsenligt verktyg för att säkerställa språkkunskaper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06, reviderad 2022-02-07, 2022-03-09 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Marie Sällström (S) yrkar avslag på motionens första att-sats och att motionen ska 
anses besvarad vad gäller andra och tredje att-satsen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings yrkande mot Marie Sällströms 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Marie Sällströms yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 133 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 118 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen  - Emanuel Norén (L) m.fl 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L), Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD),  
Britt Jämstorp (KD), Ulla Olofsson (M), Magnus Arvidsson (M) och  
Irene Ahlstrand Mårlind (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till omsorgsnämnden att införa språktest vid anställning av personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska 
språket.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att erbjuda den utbildning som krävs för tillräckliga 
språkkunskaper till redan anställd personal.  
 
att uppdra åt omsorgsnämnden att även erbjuda sådan utbildning till den person som vid 
ansökningstillfället i övrigt är kvalificerade för anställning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-05-25 § 182, att remittera motionen till  
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning.   
 
Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-27, § 143 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.  
 
I sitt yttrande skriver omsorgsnämnden att motionen lyfter fram vikten av att 
arbetsgivaren säkerställer att personalen förstår och gör sig förstådd hos dem som de är 
satta att hjälpa.  
 
Att som medarbetare inom vård och omsorg ha bristande kunskaper i svenska är ett 
problem och utgör en risk. Inte minst handlar det om att säkerställa att medarbetarna 
har språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig information och förmåga att 
kommunicera för att möta vårdtagarnas behov, ytterst för att inte äventyra säkerheten 
för den äldre.  
 
Bedömningen är att det finns ett behov av att förbättra och säkerställa 
språkkunskaperna hos medarbetare inom vård och omsorg. Det vi ser är att det finns ett 
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behov av att ringa in bristerna och att utifrån det identifierade behovet anpassa 
insatserna så att de ger önskvärd effekt. Vid rekrytering gäller det att specifikt matcha 
kandidatens språkkunskaper med kraven i anställningen, tillika behoven i verksamheten.  
 
Det finns ett upparbetat samarbete mellan vuxenutbildningen och omsorgsförvaltningen 
som kan vidareutvecklas. Det är avgörande att språkstödet kopplas till medarbetarnas 
utmaningar i arbetsvardagen, till de situationer där det uppstår missuppfattningar eller 
risker på grund av bristande språkkunskaper.  
 
Bedömningen är att ett arbete behöver ske för att utveckla en modell som vid rekrytering 
tydligare prövar språkkunskaperna samt att samarbetet med vuxenutbildningen behöver 
vidareutvecklas för att kunna ge anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, 
det vill säga kandidater som i övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga 
medarbetare.  
 
Förslag till yttrande för kommunstyrelsen har skrivits fram av HR-chef Marie Björnsson.  
I förslaget till yttrande skriver Marie Björnsson att arbete i äldreomsorgen kräver 
tillräckliga kunskaper i svenska, språkförståelse för att kunna ta till sig nödvändig 
information och förmåga att kommunicera för att möta brukarnas behov. Det bästa och 
effektivaste sättet att vidareutveckla sin svenska är att få vara en del av ett 
sammanhang där språket används, det vill säga genom arbete. För att klara 
kompetensförsörjningen kommer det att vara nödvändigt för arbetsgivaren att ge ett 
anpassat språkstöd till såväl potentiella medarbetare, det vill säga kandidater som i 
övrigt uppfyller kvalifikationerna, som befintliga medarbetare.  
 
Arbetsgivaren ska därför förstärka arbetet med språkstöd för att säkerställa språkkrav 
och språkkunskaper. Kommunstyrelsen kommer att följa hur socialförvaltningen arbetar 
med kompetenskrav, där språkkrav är en central del. En omvärldsbevakning visar att 
språktest inte är ett ändamålsenligt verktyg för att säkerställa språkkunskaper.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06, reviderad 2022-02-07, 2022-03-09 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
HR-chef Marie Björnsson 
Administrativ handläggare Emma Håkansson  
 
 
 
Emma Håkansson 
Administrativ handläggare 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I KARLSHAMN   2021-03-19 
INFÖR SPRÅKKRAV VID ANSTÄLLNING INOM ÄLDREOMSORGEN 

 
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat om att bristande 
kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. De slår 
bland annat fast att ”en stor utmaning i verksamheten är bristen på kompe-
tens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i 
dokumentation hos omsorgspersonal.” Detta är allvarligt och ett stort hot 
mot patientsäkerheten, både vid delegering av medicin och vid dokumentat-
ion. Bristande språkkunskaper har också inneburit en påfallande ökad ar-
betsbörda för de sjuksköterskor som finns i äldreomsorgen. Av denna anled-
ning lyftes språkproblem upp som ett särskilt fokusområde för 2020 med 
tillägget att: ”för att minska patientsäkerhetsriskerna så vidtas åtgärder för 
att öka kompetensen hos omsorgspersonal snarast under 2020.” 
 
Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen 
både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är 
inte fallet idag inom Karlshamns kommun. Det finns flera exempel från 
Karlshamn där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit 
stora bekymmer för såväl boende som anhöriga. Fler åtgärder måste vidtas 
för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. 
Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har 
nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering. 
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Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på̊ att 
kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig 
del av omvårdnaden och patientsäkerheten.  

Därför behöver kommunen säkerställa att alla anställda kan jobba språkut-
vecklande. Samtidigt är det inom omsorgen en stor fördel med personal som 
kan kommunicera även på våra vanligaste invandrarspråk. 
 
Det är grundläggande att de som tar hand om äldre ska kunna prata svenska. 
Vi vill både ha ett språklyft och språktest, det hänger ihop. Det handlar yt-
terst om kvaliteten i välfärden, att vi lyfter nivån på professionen. Inte vilka 
som helst kan jobba med detta, om man ska kunna jobba på ett bra sätt ska 
man kunna kommunicera bra. 
 
Vi vill alltså se över hur högre språkkrav kan ställas för alla nya som anställs 
inom omsorgen. Vi vill också skapa förutsättningar för arbetsplatsförlagd 
språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möj-
lighet till att utvecklas i tal såväl som skrift. Målet är att stärka befintlig per-
sonal i det svenska språket samtidigt som vi sätter tydliga krav på språk-
kompetens. 
 
Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 
oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de 
infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otill-
räckliga kunskaper i svenska språket. 
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MED ANLEDNING AV OVANSTÅENDE FÖRESLÅR VI 
KOMMUNFULLMÄKTIGE ATT BESLUTA: 
 

Att uppdra till Omsorgsnämnden att införa språktest vid an-
ställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att 
säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. 

Att uppdra åt Omsorgsnämnden att erbjuda den utbildning 
som krävs för tillräckliga språkkunskaper till redan anställd 
personal. 

Att uppdra åt Omsorgsnämnden att även erbjuda sådan utbild-
ning till den person som vid ansökningstillfället i övrigt är kva-
lificerade för anställning. 
 
 

 

 

 

EMANUEL NORÉN (L)  BODIL FROGREN ERICSSON (L) 
 
LARS-OLOF LARSSON (KD) BRITT JÄMSTORP (KD) 
 
ULLA OLOFSSON (M)  MAGNUS ARVIDSSON (M) 
 
IRENE AHLSTRAND MÅRLID (M) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-05-10 Dnr: 2022/637 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Inkomna motioner maj 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
  

Motion om valfrihet inom hemtjänsten – Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-
Olof Larsson (KD), Irene Ahlstrand Mårlind (M) 
 
Motion om handlingsplan för suicidprevention – Lars-Olof Larsson (KD) 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion LOV - Bodil Frigren Ericsson (L), Lars-Olof Larsson (KD), Irene 

Ahlstrand Mårlind (M) 
2 Motion om handlingsplan för suicidprevention - Lars Olof Larsson (KD) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare

1274



 
MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I KARLSHAMN 2020-01-31  
VALFRIHET INOM HEMTJÄNSTEN  

 
2008 infördes lagen om valfrihetssystem - LOV. Lagen innebär i korthet 
att äldre och funktionshindrade kan välja vilken form av omsorg man 
vill ha, och vem som utför den. Kommunen ställer upp de krav och 
kriterier man anser nödvändiga och de företag som lever upp till dessa 
blir godkända som leverantörer. Ersättningen blir lika för alla och de 
godkända aktörerna konkurrerar med kvalité, inte pris. Kostnaden för 
brukaren skall vara densamma, oavsett om man väljer privat eller 
kommunal aktör. 160 av Sveriges kommuner har infört. 
 

Fler äldre - ökade krav 

Andelen äldre ökar i Sverige. De som nu blir pensionärerna är aktivare, 
friskare och mer väl medvetna om sina rättigheter. De kommer att ställa 
större krav på omsorg och hemtjänst. De vill själva bestämma hur det skall 
städas, hur maten skall lagas och, framförallt, vem som kommer in i deras 
hem och gör det. För att kunna möta de här utmaningarna räcker det inte 
med en kommunal utövare. Kvalitén blir bättre med konkurrens. 
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Möjligheter och arbetstillfällen 

Med lov skapas möjligheter för små, lokala företag att starta 
verksamhet inom omsorg och hemtjänst. Fler aktörer ger högre löner 
för de som arbetar i branschen och fler arbetsgivare att välja mellan. Vi 
har alltså möjlighet att med kommunala beslut förstärka och lyfta en 
kvinnodominerad bransch, och förbättra dess status och attraktivitet 
som framtida arbetsplats. 

 
Karlshamsoppositionen yrkar med hänvisning till ovanstående: 
 

   Att  Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med 
berörda nämnder införa valfrihet i hemtjänsten enligt 
lagen om valfrihetssystem (LOV). 

 
 

 

Bodil Frigren Ericsson (L) 

Lars-Olof Larsson (KD) 

Irene Ahlstrand Mårlid (M) 
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Motion till kommunfullmäktiqe i Karlshamns
kommun om att ta fram handlinqsplaner för
suicidprevention.

Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fler än i trafiken. Tråkigt
nog begås flera i självmord här i Karlshamn. tex (2020-03-01)
Det är fyra om dagen i landet. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn,
grannar, kollegor och vänner som också drabbas. Tiotusentals får varje år
beskedet att någon de känner har tagit sitt liv.

Den som har självmordstankar känner sig ofta isolerad och ensam. Ofta
upplever personen att inget och ingen kan hjälpa eller forstå dennes
psykiska smärta. Nästan alla som har självmordstankar är samtidigt
deprimerade.

Statliga Folkhälsomyndigheten har bra stöd att ge i det fortsatta
arbetet, https://www.folkhalsomyndisheten. se/suicidprevention/
Ovrig källa är föreningen Suicide Zero. https://wwwsuicidezero.se/
Det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på oiira nr-vaer ocrr arenor,
och kombinera insatser till individer och hela befolkninqen.

Några kommuner har redan en sådana handlingsplaner. Det har vi inte i
Karlshamn.

Jag yrkar att Kommunfullmäktige beslutar

ATT ge socialnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplaner för
suicidprevention (självmord) i Karlshamn

LarsOlof La
Ledamot

K
D

n (Kd) tlotlll
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2022-05-10 Dnr: 2022/455 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2022-05-23  
 
 
Handlingar för kännedom maj 2022 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under perioden 2022-03-24—2022-05-
10. 
 
2020/1025 2022-03-25 Expediering av beslut KS § 71/2022 Beslut om att avaktivera 
krisledningsnämnden 2020-2021 (covid 19) 
 
2022/74 2022-04-05 Information från SKR om kommunala revisorer och valbarhet 
 
2021/976 2022-04-19 Beslut KSAU § 67/202 Räddningstjänsten – utredning avseende 
möjlighet till avtalssamverkan eller ytterligare medlemmar i nuvarande förbund 
 
2021/976 2022-04-19 Beslut KS § 85 Räddningstjänsten för Sölvesborg – utredning 
avseende möjlighet till avtalssamverkan eller ytterligare medlemmar i nuvarande 
förbund 
 
2022/939 2022-05-02 Till Karlshamns kommunfullmäktige – ”Riv upp beslutet om att ta 
betalt för möten och demonstrationer på Karlshamns torg”. 
 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Herman Persson 
Nämndsekreterare
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