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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-04-10  
 
 
Kommunfullmäktige
Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Godkännande av dagordning 
3.  Allmänhetens frågestund 
4.  Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

anslag till förfogande 
5.  Besked från länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige - 

Kenneth Svanberg (L) 
6.  Kommunens årsredovisning 2016 
7.  Revisionsberättelse för år 2016 
8.  Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2016 
9.  Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2016 
10.  Ansvarsfrihet för fritidsnämnden år 2016 
11.  Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2016 
12.  Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2016 
13.  Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2016 
14.  Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2016 
15.  Ansvarsfrihet för socialnämnden år 2016 
16.  Ansvarsfrihet för tekniska nämnden år 2016 
17.  Ansvarsfrihet för valnämnden år 2016 
18.  Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2016 
19.  Ansvarsfrihet för Stadsvapnet i Karlshamn AB år 2016 
20.  Ansvarsfrihet för Karlshamnsbostäder AB år 2016 
21.  Ansvarsfrihet för Karlshamn Energi AB år 2016 
22.  Ansvarsfrihet för Karlshamnsfastigheter AB år 2016 
23.  Ansvarsfrihet för Karlshamns Hamn AB år 2016 
24.  Årsredovisning år 2016 för Kommunsamverkan Cura 

Individutveckling 
25.  Årsredovisning år 2016 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
26.  Årsredovisning år 2016 för Västblekinge Miljö AB 
27.  Motion om otillåtna containrar 
28.  Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens 

att erbjuda SFI i kommunen - (M) 
29.  Upphävande av skogspolicyn 
30.  Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings 

förbundsordning 
31.  Byte av namn på socialnämnden till nämnden för arbete och 

välfärd 
32.  Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 
33.  Inkomna motioner april 
34.  Entledigande från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden - Emma 

Mattsson (S) 
35.  Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - 

Sofia Olsson (S) 
36.  Entledigande från uppdraget som ersättare i nämnden för barn, 

ungdom och skola - Torgny Lindqvist (S) 
37.  Entledigande från uppdrag som revisor - Bodil Äikäs (SD) 
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Val av justerare /

Godkännande av dagordning /

Allmänhetens frågestund /

Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag till 
förfogande /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-24 Dnr: 2014/3216 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Besked från länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige - Kenneth 
Svanberg (L) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 20 mars 2017 till och med den  
14 oktober 2018 Kenneth Svanberg (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marie 
Brodén (L). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Länsstyrelsens beslut 2017-03-20. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna kommunens årsredovisning för år 2016. 
 
att inte medge någon över- och underskottsreglering. 
 
att tekniska justeringar i 2017 års budget sker enligt bilaga 1. 
 
att för budget 2017 ge kulturnämnden 540 tkr och tekniska nämnden 5 000 tkr i 
tilläggsanslag samt minska kommunstyrelsens anslag till förfogande med 1 000 tkr. 
 
att minska 2017 års avskrivningar med 200 tkr (exkl VA). 
 
att öka 2017 års intäkter för skatter och bidrag med 7 982 tkr. 
 
att med anledning av budgetförändringarna öka det budgeterade resultatet för 2017 
ökar från 14 523 tkr till 18 165 tkr. 
 
att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr till 195 137 tkr och att ökningen 
finansieras med ökad upplåning enligt koalitionens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2016 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till 
plus 15,9 miljoner kronor för kommunen varav VA plus 3,3 miljoner kronor. 
  
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har det framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2017 års drift- och investeringsbudget. 
 
Den av kommunfullmäktige (160919 § 102) fastställda driftbudgeten för 2017 redovisar 
en resultatnivå på 18 516 tkr. Kommunfullmäktige har därefter (161219 § 153) beslutat 
att utöka nämndernas budgetramar med 3 993 tkr som en följd av lönerevision för 2016. 
Det budgeterade resultatet uppgår därefter till 14 523 tkr.  
 
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har framkommit behov av 
förändringar i 2017 års drift- och investeringsbudget. 
  
Förändring av driftbudget 2017 
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar som koalitionen föreslår och som inte är 
resultatpåverkande. 
 
Koalitionen föreslår ingen över- och underskottsreglering avseende 2017 års 
driftbudget.  
 
Koalitionen föreslår att kulturnämndens budget utökas med -540 tkr för ökad 
lokalkostnad, att tekniska nämndens budget ökas med -5 000 tkr för fastighetsunderhåll 
och att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 1 000 tkr. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Som en följd av lägre investeringsvolym 2016 kommer avskrivningskostnaderna att 
förändras. Ekonomiavdelningen gör bedömning att detta förbättrar resultatnivån med 
cirka 200 tkr (exkl VA). 
 
SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos och med beaktande av uppdaterad befolk-
ningsprognos innebär att intäkterna beräknas bli något högre än vad som gällde vid 
tillfället för budgetbeslutet. Detta beräknas förbättra resultatnivån med 7 982 tkr. 
 
Efter dessa förändringar ligger den budgeterade resultatnivån på 18 165 tkr, vilket är 1 
% av skatter och bidrag. 
 

Driftbudget Belopp tkr 
Budgeterat resultat KF 160919 18 516 
Extra löneökningar KF 161219 -3 993 
Budgeterat resultat efter KF 14 523 
Tekniska justeringar 0 
Över- och underskottsreglering 0 
Budgeterat resultat efter Ö/U  14 523 
Kulturnämnd, Anpassning bibliotekslokaler -540 
Teknisk nämnd, Fastighetsunderhåll -5 000 
KF anslag till förfogande 1 000 
Budgeterat resultat efter tilläggsbudget  9 983 
Förändrade avskrivningar 200 
Förändring skatter och bidrag 7 982 
Budgeterat resultat efter skatter/bidrag  18 165 

 
Förändring av investeringsbudget 2017 
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr beroende bl 
a tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad 
upplåning.  
 
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade investerings-
volymen för 2017 därefter att uppgå till 195 137 tkr. Sammanställning på projektnivå 
framgår i bilaga 2.  
 
 

Investeringsbudget 
KF 160919 -147 422  

BUS nämnd -489 Utredning förskoleavdelningar 
Gymnasienämnd -691 Läromedel och IT 

Kommunstyrelse -35 991 Exploateringar -25 020 tkr, övriga projekt – 
10 971 tkr 

Omsorgsnämnd -6 580 Inventarier Östralycke och Ekegården 

Socialnämnd 5 300 Arbetsmiljöåtgärder -200 tkr, Inventarier  
+5 500 tkr 

Fritidsnämnd 13 950 Asarums IP +19 000 tkr, Jössahallen -1 300 tkr, 
Framtidsforum -1 700 tkr och övriga projekt  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

-2 050 tkr 

Teknisk nämnd 15 068 

Torget +6 000 tkr, Tubbaryd +1 200 tkr,  
 Belysning -1 846 tkr, Fordon Maskiner 
 -2 120 tkr, GC väg +4 200 tkr, Hinsetunneln  
+5 000 tkr,  Fastighetsunderhåll   
+5 000 tkr, övriga projekt -2 366 tkr 

Teknisk nämnd VA -38 282 Vattenverk -4 000 tkr, Ledningsnät – 
33 949 tkr, inventarier -333 tkr 

Koalitionens förslag 
investeringsbudget -195 137    

 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2016 
2 Dokumentet Bilaga till årsredovisning 2016 nämndernas vhtmått och nämndsmål per 

19 mars 
3 Skrivelse ÅR Resregl o Kb inv - 2016 170314 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-03-22 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-03-28 80 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Kommunens årsredovisning 2016 
 
Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut 
  
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 
att inte föreslå någon över- och underskottsreglering 
 
att föreslå tekniska justeringar enligt bilaga 1 
 
att föreslå tilläggsbudgetering för kulturnämnden med 540 tkr, för tekniska nämnden med 
5 000 tkr och samtidigt minska kommunstyrelsens anslag till förfogande med 1 000 tkr 
 
att föreslå minskning av årets avskrivningar med 200 tkr (exkl VA) 
 
att föreslå ökning av intäkterna för skatter och bidrag med 7 982 tkr 
 
att med anledning av budgetförändringarna föreslå att det budgeterade resultatet för 2017 
ökar från 14 523 tkr till 18 165 tkr. 
 
att föreslå att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr till 195 137 tkr och att 
ökningen finansieras med ökad upplåning. Se bilaga 2. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2016 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till 
plus 15,9 miljoner kronor för kommunen varav VA plus 3,3 miljoner kronor. 
  
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har det framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2017 års drift- och investeringsbudget. 
 
Den av kommunfullmäktige (160919 § 102) fastställda driftbudgeten för 2017 redovisar en 
resultatnivå på 18 516 tkr. Kommunfullmäktige har därefter (161219 § 153) beslutat att 
utöka nämndernas budgetramar med 3 993 tkr som en följd av lönerevision för 2016. Det 
budgeterade resultatet uppgår därefter till 14 523 tkr.  
 
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har framkommit behov av förändringar i 
2017 års drift- och investeringsbudget. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2017-03-22 Dnr: 2017/1204 
 

  
Förändring av driftbudget 2017 
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar som koalitionen föreslår och som inte är 
resultatpåverkande. 
 
Koalitionen föreslår ingen över- och underskottsreglering avseende 2017 års driftbudget.  
 
Koalitionen föreslår att kulturnämndens budget utökas med -540 tkr för ökad 
lokalkostnad, att tekniska nämndens budget ökas med -5 000 tkr för fastighetsunderhåll 
och att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 1 000 tkr. 
 
Som en följd av lägre investeringsvolym 2016 kommer avskrivningskostnaderna att 
förändras. Ekonomiavdelningen gör bedömning att detta förbättrar resultatnivån med 
cirka 200 tkr (exkl VA). 
 
SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos och med beaktande av uppdaterad befolknings-
prognos innebär att intäkterna beräknas bli något högre än vad som gällde vid tillfället för 
budgetbeslutet. Detta beräknas förbättra resultatnivån med 7 982 tkr. 
 
Efter dessa förändringar ligger den budgeterade resultatnivån på 18 165 tkr, vilket är 1 % 
av skatter och bidrag. 
 

Driftbudget Belopp tkr 
Budgeterat resultat KF 160919 18 516 
Extra löneökningar KF 161219 -3 993 
Budgeterat resultat efter KF 14 523 
Tekniska justeringar 0 
Över- och underskottsreglering 0 
Budgeterat resultat efter Ö/U  14 523 
Kulturnämnd, Anpassning bibliotekslokaler -540 
Teknisk nämnd, Fastighetsunderhåll -5 000 
KF anslag till förfogande 1 000 
Budgeterat resultat efter tilläggsbudget  9 983 
Förändrade avskrivningar 200 
Förändring skatter och bidrag 7 982 
Budgeterat resultat efter skatter/bidrag  18 165 

 
Förändring av investeringsbudget 2017 
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr beroende bl a 
tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad upplåning.  
 
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade investerings-
volymen för 2017 därefter att uppgå till 195 137 tkr. Sammanställning på projektnivå 
framgår i bilaga 2.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2017-03-22 Dnr: 2017/1204 
 

 
Investeringsbudget 
KF 160919 -147 422  

BUS nämnd -489 Utredning förskoleavdelningar 
Gymnasienämnd -691 Läromedel och IT 

Kommunstyrelse -35 991 Exploateringar -25 020 tkr, övriga projekt – 
10 971 tkr 

Omsorgsnämnd -6 580 Inventarier Östralycke och Ekegården 

Socialnämnd 5 300 Arbetsmiljöåtgärder -200 tkr, Inventarier  
+5 500 tkr 

Fritidsnämnd 13 950 
Asarums IP +19 000 tkr, Jössahallen -1 300 tkr, 
Framtidsforum -1 700 tkr och övriga projekt  
-2 050 tkr 

Teknisk nämnd 15 068 

Torget +6 000 tkr, Tubbaryd +1 200 tkr,  
 Belysning -1 846 tkr, Fordon Maskiner 
 -2 120 tkr, GC väg +4 200 tkr, Hinsetunneln  
+5 000 tkr,  Fastighetsunderhåll   
+5 000 tkr, övriga projekt -2 366 tkr 

Teknisk nämnd VA -38 282 Vattenverk -4 000 tkr, Ledningsnät – 
33 949 tkr, inventarier -333 tkr 

Koalitionens förslag 
investeringsbudget -195 137    

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2016 
2 Dokumentet Bilaga till årsredovisning 2016 nämndernas vhtmått och nämndsmål per 

19 mars 
3 Skrivelse ÅR Resregl o Kb inv - 2016 170314 
4 Årsredovisning Stadsvapnet i Karlshamn AB 
5 Årsredovisning Karlshamnsbostäder AB 
6 Årsredovisning Karlshamnsfastigheter AB 
7 Årsredovisning Karlshamn Energi AB 
8 Granskningsrapport 
9 Årsredovisning Karlshamns Hamn AB 
10 Granskningsrapport 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
 
 
Per-Ola Mattsson Paul Hedlund Gertrud Ivarsson 
Socialdemokraterna Liberalerna Centerpartiet
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ÅRSREDOVISNING 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Till Kommunstyrelsen 2017-03-28 
                               Till Kommunfullmäktige 2017-04-10 
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2 

 
Årsredovisningens struktur 
Karlshamns kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, 
leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion 
av årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin 
syn på det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: 
 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i 
årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. 
 
Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer, en beskrivning av kommunens 
befolkningsutveckling, en framtidsbedömning och personalekonomisk redovisning med 
personalnyckeltal. Därefter följer en uppföljning av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål 
som brutits ned till 18 verksamhetsmål och redovisning av resultatet av KKiK, kommunens 
kvalitet i korthet. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån 
perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, 
investeringsredovisning och avstämning av de finansiella målen. 
 
Nämndsredovisning 
Kommunens 11 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, årets resultat, ekonomiskt utfall samt förväntad utveckling 
i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna. 
 
Redovisning av kommunala bolag och förbund 
Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver 
kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, årets 
resultat, ekonomiskt utfall samt gör en framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive 
bolag/förbund. 
 
Våra räkenskaper 
”Våra räkenskaper” inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns 
benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, 
kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis 
återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika 
delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Sida 

Organisationsstruktur för Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund  
Årsredovisningens struktur 2 
  
  
Förvaltningsberättelse  
Kommunens befolkning uppgick till 32 130 den 31 december 2016, vilket är en ökning med 
284 personer.  
 
Personalekonomisk redovisning 
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv 
arbetsgivare. År 2016 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro, fortsatt anställning av 
timavlönade samt en fortsatt hög personalomsättning för chefer. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2016 18 
Från och med 2015 redovisas måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges mål och indikatorer.  
För 2016 görs bedömningen att måluppfyllelsen visar på ett varierande resultat. I flera fall 
kan vi se att resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i 
riket. Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans bedöms vara uppfyllt 
då kommunen redovisar ett positivt resultat 2016. Målet överskottsgrad, ett resultat på 1 
procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag under en femårsperiod uppnås då 
genomsnittet blev 1,2 procent. Soliditeten under en genomsnittsperiod är 66,7 procent vilket 
innebär att målet på 60 procent i genomsnitt under 5 år nås.   
 

 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 27 
En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med drygt 
250 andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, 
effektivitet och samhällsutveckling. 
 

 

Finansiell analys 33 
Årets resultat uppgår till +15,9 miljoner kronor varav kommunen +12,6 miljoner kronor och 
VA +3,3 miljoner kronor.  Pensionsförpliktelserna minskar med 37 miljoner kronor jämfört 
med 2015 och uppgår till 685 mnkr. Den finansiella analysen visar att soliditeten 2016 är 67 
% i genomsnitt de senaste fem åren. De långfristiga skulderna har minskat med 30 miljoner 
kronor och uppgår till totalt 213 miljoner kronor. 
 

 

Driftredovisning 36 
Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och 
budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till 
budget på +10 miljoner kronor, vilket fördelas med +32 miljoner kronor på nämnderna och -
22 miljoner kronor på finansförvaltningen.  
 

 

Investeringsredovisning 37 
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2016 
samt kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total 
budget. Årets investeringar uppgår till 46 miljoner kronor, budgeterad nivå 92 miljoner 
kronor.  
 

 

  
  
Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund  
I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den 
verksamhet som sker i kommunens fyra helägda bolag och fyra delägda kommunalförbund/ 
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bolag. För innehållet svarar respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. För mer 
detaljerad information hänvisas till respektive nämnd, bolag och kommunalförbund. 
 
Nämnder  
Kommunfullmäktige 43 
Kommunrevision 44 
Kommunstyrelsen 46 
Socialnämnden 49 
Omsorgsnämnden 52 
Nämnden för barn, ungdom och skola 56 
Gymnasienämnden 59 
Kulturnämnden 62 
Tekniska nämnden inkl VA-enheten 64 
Byggnadsnämnden 72 
Fritidsnämnden 74 
Överförmyndarnämnden 76 
Valnämnden 78 
Festivalkommittén 79 
  
Kommunala bolag, helägda  
Karlshamnsfastigheter AB 81 
Karlshamn Energi AB 83 
Karlshamns Hamn AB 85 
Karlshamnsbostäder AB 87 
  
Kommunalförbund, delägda bolag  
Räddningstjänsten Västra Blekinge 90 
Kommunsamverkan Cura individutveckling 91 
Miljöförbundet Blekinge Väst 92 
Västblekinge Miljö AB 93 
  
Våra räkenskaper  
2016 års resultat är +15,9 miljoner kronor, varav vatten och avlopp står för +3,3 miljoner 
kronor. Det egna kapitalet uppgår därmed till 1 135 miljoner kronor. Kommunens låneskuld 
är 213 miljoner kronor vilket är en minskning med 30 miljoner kronor. Den sammanställda 
redovisningen (kommunen + de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 40,2 
miljoner kronor 2016.  
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Förvaltningsberättelse 
 
Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Den svenska ekonomin har utvecklats bra de senaste två åren. Tillväxten i Sverige har främst 
berott på ökad sysselsättning och att arbetslösheten har sjunkit. Den högkonjunktur som Sverige 
befunnit sig i de senaste åren bedöms avta 2017. En effekt av detta är att arbetskraftsbristen 
driver upp lönerna för vissa personalkategorier.  
 
Svensk exportindustri har sedan 2008 haft en svag utveckling vilket främst berott på en relativt 
svag utveckling i vår omvärld. Anledningen till detta är att flera euroländer inte återhämtat sig 
från finanskrisen men även lägre oljepriser och handelssanktioner mot Ryssland. Bedömningen 
är att det inte blir mycket bättre utveckling 2017. 
 
Utbildning och andra insatser som behövs för att nyanlända ska kunna komma i sysselsättning 
är och kommer att bli en kommunal utmaning. Samtidigt påverkas kommunernas kostnader för 
försörjningsstöd av hur väl Arbetsförmedlingen lyckas med sitt etableringsuppdrag.  
 
Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation 
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Perioden 
2017 -2019 bedöms bli ekonomiskt tuffa år. Först en bit in på 2020-talet bedöms konjunkturen 
vända. Den främsta anledningen till det höga kostnadstrycket är befolkningsförändringar. Fler 
barn och äldre driver upp kostnaderna inom skola, äldreomsorg och sjukvård tillsammans med 
en ökad efterfrågan på välfärd. 
 
Trots att utvecklingen av intäkter är relativt positiv så räcker inte intäkterna för att klara 
kostnadstrycket. SKL gör bedömningen att det för att bryta utvecklingen krävs nya åtgärder från 
såväl kommunerna som staten eller skattehöjningar på cirka två kronor fram till 2019 (för att 
klara ett resultat på en procent av skatter och bidrag fram till 2019 jämfört med dagens nivå). 
För kommunsektorn är det viktigaste bidraget ökning av skatteunderlaget. Från och med 2017 
ökar kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen snabbare än skatteunderlaget. 
År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna trots färre asylsökande men antalet äldre 
blir allt fler. 
 
Det behövs därför olika åtgärder för att klara av kommunal verksamhet och ekonomi de närmsta 
åren. Ny teknik med digitala lösningar inom exempelvis vården nämns som ett sätt att möta 
framtidens utmaningar men även fortsatta effektiviseringar, nya arbetssätt och nyttjande av ny 
teknik behövs. Även långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar, samt att de generella 
statsbidragen inte urholkas är viktigt för offentliga verksamheter.  Källa: SKL, Ekonomirapporten, 
oktober 2015, oktober 2016  
 
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Karlshamns kommuns befolkning har under 2016 ökat med 284 invånare till 32 130 personer. 
Sveriges befolkning ökade med 144 136 invånare och uppgick vid årets slut till 9 995 153 
personer. För Sverige är detta den största folkökningen sedan 1861. 
 
Ökningen under 2016 beror främst på invandringsöverskottet, 511 personer. Födelsenettot, 
skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -87 personer. 396 personer dog under året 
jämfört med prognostiserade 373. Antalet födda är 309 istället för beräknade 326 personer.  
 
Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2016 blev 364 personer. Flyttningsnettot är inflyttade 
minus utflyttade och är högre 2016 jämfört med 2015. Invandringsöverskottet (som ingår i 
flyttningsnettot) är 518 (2015 = 355) vilket är högre än de senaste åren. Däremot visar 
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flyttningarna inom Sverige ett underskott med -147 personer jämfört med -55 personer under 
2015.  
 
Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. 
Befolkningsprognosen för 2016 förutspådde att antalet invånare skulle vara 32 066 vid 
årsskiftet. Det faktiska resultatet är 32 130 personer vilket är 64 fler invånare den 31 december 
2016 än vad befolkningsprognosen beräknade.  
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Befolkningsutveckling i Karlshamn 1995 - 2016

 
 
 
Andelen personer med utländsk bakgrund var 2016 i Karlshamn 15,7 procent jämfört med 23,2 
procent för riket. (2015: 14,4 respektive 22,2 procent). Sett till totalbefolkningen var Karlshamn 
storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). 
 
Av utrikes födda som bodde i Karlshamn den 31 december 2016 kom 11 procent från de övriga 
nordiska länderna, 22 procent från EU-länder framför allt Polen och Tyskland, 15 procent från 
övriga europeiska länder utanför EU, 5 procent från Afrika och 45 procent från Asien där 
personer från Syrien är den största gruppen. 
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I förhållande till 2015 ökar åldersgrupperna 0-18 år, 25-64 år och 65-w år medan gruppen 19-
24 år minskar.  
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Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män. För 
Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män. I riket är fördelningen kvinnor, 
49,8 procent respektive 50,2 procent män. 
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (24,6 procent mot 19,8 
procent), medan antalet barn och ungdomar är något lägre. Antalet invånare i förvärvsarbetande 
åldrar är betydligt lägre. 
 
Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0,85 2016 till 0,93 2026. I riket beräknas 
försörjningsbördan öka från 0,75 till 0,80. Försörjningsbördan är ett demografiskt mått som 
visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som 
kan bidra till deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en 
person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp 
i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). 
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Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,1 år och 41,2 år för riket 
totalt. Om tio år beräknas medelåldern i Karlshamn ligga kvar på samma nivå och ökat i riket till 
41,4 år. I Blekinge ligger Olofström högst med 45,0 år och Karlskrona lägst med 41,6 år. 
 
Befolkningsutveckling 2013-2016     
  2013 2014 2015 2016 Förändring % 
Blekinge     15 - 16   
Karlshamn 31 272 31 598 31 846 32 130 284 0,9 % 
Karlskrona 63 912 64 348 65 380 66 262 882 1,3 % 
Olofström 12 902 13 031 13 170 13 417 247 1,9 % 
Ronneby 27 871 28 221 28 697 29 207 510 1,8 % 
Sölvesborg 16 800 16 959 17 160 17 437 277 1,6 % 
Kommuner i närområdet        
Bromölla  12 336 12 400 12 513 12 625 112 0,9 % 
Osby 12 713 12 828 12 954 13 149 195 1,5 % 
Östra Göinge 13 687 13 864 14 102 14 406 304 2,2 % 
Älmhult 15 759 15 908 16 168 16 618 450 2,8 % 
Tingsryd 12 156 12 198 12 260 12 393 133 1,1 % 
Emmaboda 8 964 9 009 9 090 9 348 258 2,8 % 
Torsås 6 879 6 925 6 943 7 063 120 1,7 % 
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Framtidsbedömning 
Befolkningstillväxten bedöms bli under en procent per år. Demografin kommer att bli en stor 
utmaning då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och grundskola ökar. De 
åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning. 
Dessutom finns det en stor osäkerhet kring antalet nyanlända.  
 
Förslaget om ändrad redovisning av pensioner får ekonomiska effekter om den införs eftersom 
ansvarsförbindelsen då lyfts in i balansräkningen och redovisningsmässigt minskar det egna 
kapitalet. Det ekonomiska resultatet skulle till synes förbättras men det blir viktigt att 
säkerställa att det egna kapitalet byggs upp igen. Även de finansiella målen påverkas och måste 
därför justeras. 
 
I SKLs prognos, februari 2017, har skatteunderlaget reviderats ned från och med 2018, jämfört 
med prognosen i augusti 2016. Det hänger ihop med att sysselsättningsutvecklingen dämpas. 
Den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen passeras. 
Avtagande ökningstakt i skatteunderlaget och den svårbedömda kostnadsutvecklingen 
kommande år innebär att kommunerna bör ha en marginal för oförutsedda händelser i arbetet 
med budget för 2018. 
 
Skatteunderlaget beräknas nominellt öka med 4,6 procent under 2017. Prognosen för 2018 är 
en ökning med 3,7 procent och för åren 2019-2020 en ökning med 3,5 procent respektive 3,6 
procent.  
 
Det ekonomiska läget har efter den senaste skatteprognosen jämfört med den beslutade 
budgeten för 2017 förbättrats marginellt.  I förhållande mot beslutade intäkter för skatter, 
utjämningsbidrag och tillfälligt statsbidrag för flyktingsituationen i flerårsplanen ser föränd-
ringarna ut enligt följande tabell; 
 
 
Belopp i mnkr 2017 2018 2019 
Skatter och bidrag enligt budget för 2017 och flerårsplanen 
för 2018 och 2019 beslutad av KF 160919 § 102 1 807 1 863 1 905 

Skatter och bidrag enligt SKL:s prognos februari 2017 1 816 1 872 1 912 

Skillnad 9 9 7 
 
Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar utveckling 
handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån antalet invånare 
och åldersstruktur bidrar till detta. 
 
Genom Kompass Karlshamn arbetar kommunen nu med styrning, uppföljning och kvalitet i 
verksamheten på ett resultatbaserat sätt. Tanken är att få ett tydligare medborgarperspektiv. 
Arbetet med verksamhetsplanerna har inneburit ökad delaktighet för kommunens personal.   
 
Kommunen och kommunkoncernens största utmaningar  
En av de största utmaningarna som Karlshamn delar med stora delar av Sverige är 
mottagandet och integreringen av nyanlända.  Personer som kom med 2015 års flyktingström 
har börjat få uppehållstillstånd och placeras i kommuner. Antalet asylsökande ensam-
kommande barn som kommer till Sverige har minskat drastiskt sedan årsskiftet 2015/2016. 
Förvaltningarna har fått ett uppdrag av den politiska ledningen att samplanera sina 
arbetsinsatser. 
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Antalet barn med behov av extra anpassningar och stöd ökar. Kommunen ser ett fortsatt högt 
antal orosanmälningar gällande barn som far illa, vilket medför en ökad handläggning och 
även placeringar. Samsyn och samverkan mellan skola och socialnämndens verksamheter 
behöver utvecklas. 
 
Antalet yngre och äldre i Karlshamn ökar vilket påverkar behovet av förskola, skola och 
insatser inom stöd i ordinärt boende och särskilt boende. Dessutom ses ökade och förändrade 
behov för personer med funktionsnedsättning. 
 
Under året har svårigheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare ökat. Vi ser behov av att 
behålla våra goda och engagerade medarbetare genom strategiskt arbete med löneöversyn 2017 
samt att främja extra goda arbetsinsatser. 
 
Karlshamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare för både specialister inom nischområden och områden som inte kräver lika mycket 
kompetens men där numerären är större. Detta är en kritisk faktor för flera av kommunens 
verksamheter och vi ser redan att andra aktörer på marknaden lockar med villkor som 
kommunen i dagsläget har svårt att konkurrera med. Tilltagande arbetskraftsbrist i samhället 
driver även upp lönekostnaderna. 
 
Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även ut i Karlshamn. Utmattningsdepression 
och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning. Det kommer att behövas 
olika åtgärder för att vända denna trend. För kommunens del innebär sjukfrånvaron höga 
sjukkostnader, samt kostnader för vikarier, rekrytering, introduktion samt produktionsbortfall.  
Arbetet för att komma tillrätta med de höga sjuktalen är angeläget och fortsätter under 2017. 
 
Utveckling av digitalisering behövs för att effektivisera informationshantering internt men även 
externt mot våra brukare och kommuninvånare. 
 
Ökad befolkning ger ökad bostadsefterfrågan och behov av tillgång till strategisk mark. Det är 
en stor utmaning att långsiktigt klara bostadsförsörjning och kunna erbjuda attraktiv mark för 
etableringar. Behovet av bostäder och bostadsbrist lyfts fram som en viktig fråga att lösa både 
av SKL men även i politiska debatter. Karlshamnsbostäder AB är kommunens aktör i denna 
fråga men även satsningar från privata aktörer bidrar till att lösa denna fråga.  
 
De närmaste tre åren har kommunen investeringsutgifter på cirka 700 mnkr vilket är en hög 
nivå. Det är investeringar i nya förskolor och skolor samt VA som planeras. Investeringar ökar 
även driftkostnaderna vilket kan ta av verksamhetsutrymmet. Investeringsbehovet i kommunen 
och de kommunala bolagen inom de närmaste åren innebär att det krävs prioriteringar eftersom 
behovet/ önskemålen är större än utrymmet att finansiera investeringarna. Investeringar i 
vinstdrivande verksamheter ställs mot investeringar i skattefinansierade verksamheter vilket 
ställer krav på samarbete och dialog för att prioritera optimalt. 
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Personalekonomisk redovisning - att hushålla med personalresurser 
De cirka 3 200 månadsavlönade i Karlshamns kommun utförde 4 285 780 timmar under 2016. 
De månadsavlönade arbetade dessutom 84 149 timmar i fyllnadstid och övertid. Därtill utfördes 
397 750  timmar av timavlönade, fördelade på 1 294 personer. 
 
År 2016 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro och fortsatt anställning av timavlönade samt 
en fortsatt hög personalomsättning för chefer, framförallt inom Omsorgsförvaltningen. 
 
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv 
arbetsgivare. I detta sammanhang har bland annat en policy för ledarskap och medarbetarskap 
samt en kompetensförsörjningsplan arbetats fram. De strategiska insatsområdena i kompetens-
försörjningsplanen är:  
 Ledarskap 
 Arbetsmiljö 
 Anställningsvillkor  
 Arbetsinnehåll 

Det övergripande syftet är att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. 
 
Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro mycket tydlig. Två viktiga insatser för 
att åstadkomma detta är att: 
 de timavlönade anställningarna i stort sett upphör 
 chefer är kvar som chef för samma arbetsgrupp under en period av fyra år 

Personalnyckeltal 
Antal månadsanställda var vid mättillfället den 1 november 3 239, detta är en ökning med 193 
personer jämfört med föregående år. Nedan tabell visar siffror avseende månadsanställda. 
 

 Kvinnor Män Totalt Differens 
2015/2016 

Procentuell fördelning kvinnor män 81% 19% 100%  
2 633 606 3 239 +193 
2 355 490 2 845 +84 

Antal månadsanställda 
 varav tillsvidareanställda 
 varav visstidsanställda 278 116 394 +109 

Antal årsarbeten, summerad ssg 2 420 577 2 996 +196 
Antal heltidstjänster 1 719 511 2 230 +219 
Genomsnittlig ssg 91,8% 95,5% 92,5% +0,6% 
Medellön/månad i kr/heltid 26 680  27 872  26 885 +567 
Medelålder  44,3 år 43,8 år 44,2 år -0,7 år 

 
Anställda/förvaltning 
Ökningen av antalet anställda har sin förklaring i flyktingmottagande, ökat behov inom 
äldreomsorg samt ökat antal barn och ungdomar. 
 
Visstidsanställningarna inom utbildningsförvaltningen kan till stor del härledas till Skollagens 
bestämmelser att endast behörig personal, lärare och förskollärare, kan få tillsvidare-
anställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal inom dessa yrken. 
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 Tillsvidare-
anställda           

Visstids-
anställda 

Totalt antal  
månadsanställda 

Differens 
2015/2016 

Omsorgsförvaltningen 1 344 108 1 452 +80 
Utbildningsförvaltningen    1 046 258 1 304 +109 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 365 22 387 +7 
Kommunledningsförvaltningen 90 6 96 -3 
TOTALT 2 845 394 3 239 193 
 
Rätt till heltid 
Den politiska målsättningen är tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. 
 
Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 
undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, vårdare, städare, kock, ekonomibiträde. Det 
allra tydligaste exemplet när arbetet inte är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbete på 
natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 %. 
 
En försvårande faktor när arbetet organiseras utifrån heltidsmåttet är att medarbetare av 
personliga skäl önskar arbeta lägre sysselsättningsgrad. För att täcka reduceringen för dessa 
medarbetare ökar behovet av vikarier som då oftast får en lägre sysselsättningsgrad.  
 
Reducering på grund av föräldraledighetslagen samt att man i Karlshamns kommun har rätt till 
partiell ledighet upp till 25 % tills att barnet är 12 år skall vi alltid tillgodose. 
 
Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader:  

 0-69 % 70-99 % 100 % Totalt 
Kvinnor 159 615 1 585 2 359 
Män 13   33 440 486 
Alla 172 648 2 025 2 845 

 
Arbetstidsmått 

Heltidsmått/vecka (h) Antal anställda Verksamhet/befattning 
40,00 1 254 Administrativ personal 
39,83 1 Processingenjör 
39,50 13 Driftingenjör, Lab ingenjör 
38,83 9 Väggabadet 
38,42 4 Vaktmästare 
38,25 89 Sjuksköterska, kock, vaktmästare 
37,25 1 Undersköterska 
37,00 818 Undersköterskor, vårdbiträde 
36,33 232 Nattjänst 
1360* 424 Lärare 

*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar 
 
Timavlönade  
En uttalad ambition är att antalet timavlönade ska minska. Ett steg i den riktningen gjordes 
redan under 2015 då semestervikarier inom Omsorgsförvaltningen anställdes som 
månadsavlönade. Andelen timavlönade 2015 i förhållande till 2014 minskade i och med detta 
med 3,8 procentenheter. 2016 blev minskningen ytterligare 0,8 procentenheter.  
 
En ytterligare insats som genomfördes under 2016 var att månadsanställda vikarier för 
korttidsfrånvaro inom förskoleverksamheten - kvalitetssäkrad personalplanering (KPP). De 
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stora vinsterna är att den ökade kontinuiteten med känd personal ökar kvaliteten både för 
barn, föräldrar och medarbetare. Denna växling från timavlönade till månadsavlönade har 
gjorts inom befintliga budgetramar. En ambition är att under 2017 genomföra samma 
förändring även inom grundskolan. 
 
Bicabprojektet (brukare i centrum) inom Omsorgsförvaltningen som innebär att verksamheten 
i större utsträckning blir självförsörjande med personal och att behovet av timavlönad 
personal därmed minskar är ett annat exempel. 
 
Antal individer som arbetade som timavlönade under 2016 
Av tabellen nedan framgår antalet unika individer som under år 2016 haft anställning som 
timavlönade. Det säger inget om hur mycket eller lite de har arbetat, inte heller om de har 
arbetat inom en eller flera förvaltningar. Detta är antalet individer som vid något tillfälle varit i 
tjänst. Under 2015 var motsvarande antal 1036. 
 

Omsorgsförvaltningen 624 
Utbildningsförvaltningen 558 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 91 
Kommunledningsförvaltningen 21 
TOTALT 1 294 

 
Personalrörlighet 
En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet när det beror på flykt för att 
man inte trivs är däremot direkt skadlig för verksamheten, det är dessutom kostsamt. 
Introduktion och upplärningskostnader bör beräknas till mellan 3 -12 månader beroende på 
vilken typ av tjänst det är. En grov beräkning är 1 månadslön per upplärningsmånad, dvs. 
tidsåtgången för kollegor/chefer samt minskad produktion under upplärningstiden. Till detta 
kommer även rekryteringskostnader innefattande annonsering, intervjuer och tester. 
 
För chefer finns en uttalad ambition om att vara chef för samma personalgrupp under 4 år. Vid 
mättillfället 2016-11-01 såg det ut enligt följande:  

   Antal chefer           Chef minst 4 år          % 
Omsorgsförvaltningen 48 6 13 
Utbildningsförvaltningen    42 18 43 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 13 4 31 
Kommunledningsförvaltningen 10 2 20 
TOTALT 113 30 27 

 
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: 
 

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 

 
Karlshamns kommun erbjuder dessutom en möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till 
semesterdagar. Totalt under året togs ut 69 767 semesterdagar, därav var 706 semesterdagar 
som omvandlats från semesterdagstillägg till semesterdagar. Det var totalt 146 medarbetare 
som använde sig av denna möjlighet. 
 
Man har som medarbetare möjlighet att spara ej uttagna semesterdagar (utöver 20 dagar) upp 
till 40 dagar (gäller ej omvandlade dagar). Det totala antalet sparade dagar, som betraktas som 
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en skuld till personalen, var 15 595 dagar 2017-01-01. Antalet sparade dagar per 2016-01-01 
var 14 228. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har en ökande trend i Karlshamns kommun. Den finns inga genvägar eller snabba 
lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det övergripande planet handlar det om ledarskap, 
skapa kontinuitet och hur arbetet är organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat 
arbete individ för individ. Hur vi arbetar på individnivå framgår av vår riktlinje – Rehabilitering 
som är antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 309. 
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Sjukkostnader 
Tabellen nedan visar sjukkostnaderna för arbetsgivarinträdet de första 14 dagarna. I samband 
med införandet av arbetsgivarinträdet kompenserades arbetsgivarna genom en sänkning av 
arbetsgivaravgiften motsvarande 1,27 %. För Karlshamns kommun hade således 
arbetsgivarinträdet för det första 14 dagarna varit neutralt om kostnaderna hade legat på 
denna nivå. Som framgår av tabellen har Karlshamns kommun en ”merkostnad” motsvarande 
4 028 tkr med denna jämförelse. 
 
År 2010 var kostnaderna för arbetsgivarinträdet i nivå med 1,27 % av den totala lönesumman. 
Antalet sjukdagar per anställd var vid detta tillfälle 5 dagar, detta kan jämföras med 2016 års 
dagar som är 6,4 för korttidsfrånvaron. 

Sjuklön, tkr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Kommunstyrelsen 528 384 225 221 263 245 161 

Utbildningsförvaltning 4 791 3 967 3 692 3 552 3 621 3 164 2 630 

Samhällsbyggnadsförvaltning 1 810 1 655 1 573 1 651 1 323 1 367 1 223 

Omsorgsförvaltning 9 335 8 297 7 636 6 894 6 119 5 339 5 007 

Valn, Överförmn, Festival 16 12 2 2 5 4 0 

Summa sjuklön exkl PO 16 480 14 315 13 127 12 320 11 330 10 119 9 021 

Sänkn arbgivavg 1,27 % 12 453 11 730 11 191 10 600 10 010 9 663 9 277 

Skillnad -4 028 -2 585 -1 936 -1 721 -1 320 -456 256 
 
En annan direkt kostnad i samband med sjukskrivning är de 10 % som i enlighet med vårt 
kollektivavtal (Allmänna Bestämmelser, AB) arbetsgivaren står för under dag 15 – 90. Denna 
kostnad uppgick till 1 436 301 kr år 2016. 
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Personalnyckeltal 2014 2015  2016 2016 2016 
 Totalt Totalt  Män Kvinnor Totalt 

Anställningar 1 november       
Antal månadsanställda 2 944 3 046  606 2 633 3 239 
fördelning män/kvinnor i %      19% 81% 100% 

       
Anställningsform       
därav tillsvidareanställda 2 683 2 761  490 2 355 2 845 
därav tillsvidareanställda i % 91% 91%  81% 89% 88% 

       
Sysselsättningsgrader       
därav heltidsanställningar 1 952 2 011  511 1 719 2 230 
därav heltidsanställningar i % 66% 66%  84% 65% 69% 

       
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,0% 91,9%  95,3% 91,8% 92,5% 

       
Årsarbetare (summerade 
sysselsättningsgrader) 2 706 2 800  577 2 420 2 996 

       
Medelålder 45,5 44,9  43,8 44,3 44,2 

       
Hälsa       
Antal friska personer 1 nov 2 809 2 898  624 2 396 3 020 
Antal friska i % 92% 92%  95% 90% 91% 

       
Lön       
Medellön - heltidslön 25 759 26 318  27 872 26 640 26 885 
Medianlön - heltidslön 24 550 25 100  26 100 25 500 25 561 

       
Resursanvändning hela året       
       
Genomsnittlig sjukfrånvaro, 
dgr/anställd-varav 24,0 24,2  13,3 29,0 26,1 
* Korttid (1-14 dagar) 5,6 6,0  4,6 6,9 6,4 
* Långtid (15 dagar -) 18,3 18,2  8,8 22,1 19,6 

       
Anställningstid och frånvarotid       
(månadsavlönade)       

Anställningsdagar 1 062 057 1 142 322  238 508 967 919 
1 206 

427 
            

Frånvarodagar 250 737 269 079  37 866 252 872 290 738 
(omräknade med omfattning)            
            
Frånvarofrekvens 23,6% 23,6%  15,9% 26,1% 24,1% 
(frånvarodagar/anställningsdagar)            
            
Närvaro i anställningsdagar 76,4% 76,4%  84,1% 73,9% 75,9% 
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Sjukfrånvaro 2016 enligt kommunala redovisningslagen, KRL   
 2014 2015  2016 2016 2016 
redovisningslagen, KRL Totalt Totalt  Män Kvinnor Totalt 
Total sjukfrånvarotid/tillgänglig 
arbetstid 7,05% 7,58%  4,51% 9,27% 8,20% 
därav            
*  för -29 år 6,35% 6,02%  3,76% 8,67% 7,30% 
*  för 30-49 år 6,78% 7,58%  4,10% 9,14% 8,05% 
*  för 50 år - 8,09% 8,14%  5,44% 9,65% 8,77% 

            
Långtidssjukfrånvaro>60dgr/total 
sjukfrånvaro 53,93% 55,37%  41,60% 58,11% 56,08% 
därav            
*  för -29 år 32,49% 27,73%  1,96% 38,40% 33,17% 
*  för 30-49 år 54,11% 57,07%  45,14% 59,49% 57,90% 
*  för 50 år- 59,54% 60,57%  53,01% 63,06% 61,76% 

       
 2014 2015  2016 2016 2016 
Arbetad tid Totalt Totalt  Män Kvinnor Totalt 

       

Arbetade timmar 4 491 717 4 549 555  
1 126 

730 
3 640 

948 
4 767 

677 
            

Årsarbetare 2 642 2 676  663 2 142 2 805 
(genomsnittligt 1700 tim/år)            
            
därav - timmar            
* fyllnadstid 51 027 47 108  8 423 42 617 51 040 
* övertid 27 071 29 075  9 947 23 162 33 109 
* timtid 578 882 414 138  149 642 248 108 397 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27



18 

Kommunfullmäktiges mål 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07 § 107 om kommunens mål och budget med 
verksamhetsmål och indikatorer för 2016. KF antog samtidigt Kommunprogram med 
inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018.  

 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål, verksamhetsmål och 
indikatorer 
 
Sammantagen bedömning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 
Under 2016 har det skett en fortsatt utveckling vad gäller arbetet med kommunfullmäktiges 
inriktnings- och verksamhetsmål. Det är viktigt att kunna följa upp kommunens resultat i 
förhållande till de som kommunen är till för ex medborgare, brukare eller elever. Alla nämnder 
och verksamheter har arbetat aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. 
 
För 2016 görs bedömningen att måluppfyllelsen visar på ett varierande resultat. För flera mål 
kan vi se en positiv utveckling både med tydligare mål inklusive indikatorer och med en högre 
måluppfyllelse. I flera fall kan vi också se att resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till 
andra kommuner och till medel i riket men där kommunfullmäktige beslutat om en högre 
resultatnivå. Detta gör att vissa mål inte nås fullt ut trots goda resultat.  
 
I kommande avsnitt görs dels en bedömning av måluppfyllelse och dels en beskrivning av 
kommunens arbete med att uppnå Kommunfullmäktiges fem inriktningsmål. Här finns också en 
sammanställning över utfallet av beslutade indikatorer. 
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För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem: 
 

 Indikatorn är uppfylld 

 Indikatorn är delvis uppfylld  

 Indikatorn är inte uppfylld 

 Indikatorn kan inte bedömas eftersom resultat eller indikatorsnivå saknas  

 
 Antal  Antal % Kommentar 

 23 35 % Bra uppfyllelse av indikatorerna 

 9 14 % Indikatorerna är mycket nära helt uppfyllda 

 28 43 % Vissa indikatorer har bra resultat i förhållande till andra 
kommuner och till medel i riket men kommunfullmäktiges 
beslutade nivå ligger högre 

 5 8 % Antalet indikatorer som inte har kunnat mätas har minskat 
kraftig jämfört med föregående år.  

Totalt 65 100,0  
 
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 
Verksamhetsmål: 
1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och 
upplevelser 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Ungdomsarbetslösheten minskar och resultatet ligger lägre än planerat. 
Försörjningsstödet, exklusive introduktion och ensamkommande, avviker på ett markant sätt 
från 2015 och både utbetalningar och antal hushåll ökar avseende barnfamiljer.      
Medborgarna anger i mätningar att känslan av trygghet har minskat men samtidigt har anmälda 
brott minskat jämfört med tidigare år. 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukare i äldreomsorgen 
och LSS-verksamheten en god omsorg, vård och stöd.  
Erforderlig belysning på rätt platser gällande gator och G/C-vägar och ökad trafiksäkerhet ökar 
medborgarnas känsla av trygghet.  
Bedömningen är att Karlshamns kommuns utbildningsverksamheter håller en god kvalitet. 
Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att kommunen behöver arbeta med ökad 
likvärdighet och inkludering (t ex att minska resultatskillnader mellan pojkar och flickor). 
Resultaten när det gäller betyg och genomströmning för Karlshamns kommuns 
gymnasieverksamhet är likvärdiga eller bättre än i riket. 
Vuxenutbildningens elever upplever att de i hög grad når målen med sina studier.  
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Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunen har arbetat aktivt tillsammans med arbetsförmedlingen och andra aktörer för att 
minska ungdomsarbetslösheten.  
Under 2016 beslutades att Arbetsmarknadsenheten från och med årsskiftet 2016/2017 skall ha 
sin verksamhetstillhörighet i socialnämnden och därmed närmare till försörjningsenheten. 
Förhoppningen är att det skall fördjupa samarbetet och leda till fler i arbete. 
Drogvaneundersökningen bland ungdomar är väl förankrad i verksamheten, har bra 
svarsfrekvens och ger årligen en bild över nuläge och utvecklingen över ANDT-området.  
Utbildningsinsatser har genomförts för omvårdnadspersonal gällande bemötande, 
förhållningssätt och samtalsmetodik och projekt vardagsrehabilitering har startat upp och syfte 
är att stärka ett vardagsrehabiliterande arbetssätt hos alla medarbetare i hemtjänsten. 
Kontinuerliga trafiksäkerhetsåtgärder genomförs för att öka tryggheten i trafiken.  
Ett ökat tryck på utbildningsverksamheterna har bland annat hanterats genom utökning med 
nya ändamålsenliga paviljonger. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd 
i förhållande till befolkningen i kommunen 4,0 % 3,0 % 4,2 %  

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

22,8 % 19 % 17,5 %  

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

69 % 67 % 

62 % för 
folkbok-

förda och 
64 % för 

Vägga 
gymnasie-

skola 

 

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

83 % 90 % 80,9 %  

Andel elever som fullföljer gymnasie-
utbildningen i kommunen inom fyra år (KKIK, 
Skolverket, Öppna jämförelser) 
Från och med 2016 andel gymnasieelever 
som tagit examen inom 4 år (ej studiebevis), 
och är inte jämförbart med tidigare år 

80 % 85 % 78 %  

Skillnaden mellan kvinnor och män av andel 
elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna 
jämförelser) 
HFP = Högskoleförberedande program 
YP = Yrkesprogram 

Ingen 
redo-

visning 
2015 

-- 

HFP: 
16 %-

enheter 
fler 

kvinnor, 
YP: 0 %-
enheter 

 

Skillnad mellan kvinnor och män av andel 
behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna 
jämförelser) 

-- 

Skillnad 
mindre än 

10 procent-
enheter 

Skillnad 
14,3 

procent-
enheter 

 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 
 
 

93 % 93 % 
Ingen 

mätning 
2016 
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Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd 
och vård 

  

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

81 % 90 % 83 %  

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

91 % 93 % 92 %  

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende 
(index, KKIK. Andel av maxpoäng ) 94 % 91 % 92 %  

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga   
Andel av medborgarna som känner sig trygga i 
kommunen (KKIK-index skala 1-100) Index 62 Index 63 Index 56  

Anmälda brott per 100 000 invånare 10 047 10 000 9 279 
(prel)  

Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, % -- 27 % 27 %  

Andel elever som uppger att de känner sig 
trygga i skolan.  96 % 95 % 

GN: 92 % 
ÅK 5: 92 % 
ÅK 8: 92 % 

 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika 
villkor 

  

 
 
 
 
 

Andel av de som svarat på högstadiet som 
druckit alkohol de senaste 12 månaderna 
(Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

-- 
 

-- 

 
 

27,6 % 
 

29,6 % 

 

 
29,9 % 

 
23,4 %  

 
 
 
 

Andel av de som svarat på högstadiet som någon 
gång använt narkotika 
(Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

-- 
 

-- 

 
 

4,4 % 
 

4,0 % 

 

 
7,6 % 

 
4,2 %  

 
 
 
 

Andel av de som svarat på högstadiet som någon 
gång rökt tobak (Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

-- 
 

-- 

 
 

22,9 % 
 

21,3 % 

 

 
22,9 % 

 
16,8 %  

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta 
hushåll, medel per månad 53,6 Minskning 

mot 2015 63,0   

Invånare 16-84 år med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel % -- 72 % 68 %  

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett 
rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser 

  

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB, mäts 
vartannat år, betygsindex från 0-100) -- Index 71 Index 61  

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr) 
Ny statistikmodell gör att denna indikator 
inte kan mätas för 2016 

-- +5 % --  

Andel av barn och ungdomar som under skoltid 
tar del av de kulturaktiviteter som 
kulturenheten erbjuder. (egen undersökning) 

2,5 
föreställ-
ningar per 

elev 

Ind.nivå 
enligt utfall 

2015 

100 % av 
eleverna 

har bokats 
på före-

ställningar 
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Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
 
Verksamhetsmål: 
2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Arbetet med mark- och boendestrategin är avslutad men kommunens arbete med att tillgodose 
mark vid nyetableringar och expansion samt mark och tomter för bostadsändamål har inte 
uppfyllts fullt ut. 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukarna i äldreomsorg 
och LSS-verksamheten sig trygga och trivs i sin boendemiljö. 
Enligt SCB medborgarundersökning, nöjd kund index, så är medborgarna nöjda med det vatten 
och avlopp som finns i kommunen samt med gator och vägar. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Mark och boendestrategin är framtagen och förstudier har initierats för strategiska 
utvecklingsprojekt. Översyn av kommunens strategiska markinnehav har påbörjats för att skapa 
attraktiva boendemiljöer och en ändamålsenlig infrastruktur. 
Nybyggnation av särskilda boendeplatser pågår för att möta äldres behov av attraktiva 
boendemiljöer och ytterligare 55 lägenheter har via KABO reserverats för +65-boende. 
Kommunens arbete med att bibehålla god kvalitet av vatten och avlopp för invånare och 
företagare har stått inför en stor utmaning i och med den vattenbrist som uppstod i sydöstra 
Sverige och som även påverkade vårt vattensystem. 
Utbyggnad av den digitala infrastrukturen i form av fiber sker i snabb takt och fjärrvärme 
levereras med mycket god miljöprestanda. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 
Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs 
vartannat år, betygsindex från 0-100) 

Ingen 
mätning 

2015 
Index 61 Index 57  

Andel arbetsställen som har tillgång till minst 
100 Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 
2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge) 

28 
anslutna 
företag 

15-12-31 

50 % Ökning 
med 10 %  

Andel av befolkningen som har tillgång till minst 
100 Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 
2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge) 

Mättes 
inte 2015. 

2 324 
anslutna 
bostäder 
151231 

50 % Ökning 
med 10 %  

Kommunens förmåga att tillgodose behov av 
mark vid nyetableringar och expansion av 
befintliga verksamheter 
(egen undersökning) 
OBS: Metod saknas för uppföljning av detta. 
Generellt kan sägas att kommunen inte 
klarar av att tillgodose efterfrågan. 

Inget 
resultat 90 % Inget 

resultat  
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Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer 
för alla  
Förmåga att tillgodose behov av mark och 
tomter för bostadsändamål utifrån rådande 
efterfrågan. 
OBS: Metod saknas för uppföljning av detta. 
Generellt kan sägas att kommunen inte 
klarar av att tillgodose efterfrågan. 

Inget 
resultat 90 % Inget 

resultat  

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad -- 100 % 28,5 %  

(2 av 7 st)  

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats 
att bo och leva på (betygsindex från 0-100) Index 66 Index 67 Index 61  

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens 
gränser, ton CO2-ekv/inv.  
Senast kända resultat är från 2014.  

-- Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 27 % 
från 2013 
till 2014  

 

Användande av kollektivtrafik per invånare 38,5 45,2 41,0  
Användande av gång/cykelvägar. (Cykelmätning 
varje maj månad på Erik Dahlbergsvägen) 1 151 Ökning mot 

2015 1 138  

Ren luft (egen mätning görs i samarbete med 
Länsstyrelsen) -- -.- 16,48  

God vattenstatus, andel sjöar med god ekologisk 
vattenstatus 17 % -- 

Ingen 
mätning 

2016 
 

 
Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika 
möjligheter 
 
Verksamhetsmål:  
3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
kommunens utveckling och service 
3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
I förhållande till riket är Karlshamns kommun duktiga på att möjliggöra för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling men vi uppnår ändå inte KFs indikatorsnivå för 2016. 
Kommunens information och tillgänglighet på webben har ökat och medborgarna anger att de 
är nöjda. 
Upplevelsen i ordinärt boende gällande att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och 
önskemål har succesivt förbättrats sedan 2014.  
Bedömningen är att Karlshamns kommuns barn och elever har god tillgång till kulturella inslag 
och estetiska lärprocesser i utbildningen och att delaktighet och inflytande är ett ständigt 
prioriterat område. 
Elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen upplever att de har 
inflytande över sin utbildning i de allra flesta klassrum och sammanhang. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Servicecenter kommer att inrättas under 2017 och kommer att vara motor i utbyggnaden av e-
tjänster vilket ytterligare ökar medborgarnas möjligheter till enklare kommunikation. 
Dialog med den enskilde brukaren i äldre- och LSS-verksamheterna utifrån önskemål om t ex 
tider och dagar då insatserna sker är viktigt för upplevelsen av möjligheten att kunna påverka 
sina insatser. Fokus på lyhördhet i det dagliga mötet med den enskilde är en viktig faktor.  

33



24 

Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd (programmet 
för Skapande skola) samt deltagande i Blekingemodellens utbud borgar för processer som 
skapar delaktighet. 
Merparten av personal i förskola och skola har deltagit i gemensam utbildning kring jämställdhet 
och normkritiskt förhållningssätt. 
Många processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i verksamheterna inom utbildnings- 
och omsorgsförvaltningarna. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 3:1 kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i 
och har inflytande över kommunens utveckling och service 
Företagens sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen (Index 0-100, 
KKIK, Insikt) 

Index 67 Index 77 NKI = 
index 67  

Kommunens förmåga att involvera medborgarna 
att delta i kommunens utveckling (Index % av 
maxpoäng, KKIK) 

59 % 70 % 65 %  

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i 
samhället  
Kvalitén i kommunens webbinformation till 
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKIK) 79 % 82 % 82 %  

Fördelning av föreningsbidrag till olika 
föreningar, köns- samt åldersfördelning (egen 
mätning) 
Individnivå på köns- samt åldersfördelning 
är inte möjlig att ta fram med befintlig 
rapportering 

-- -- --  

Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för 
tillgänglighet. 
Ingen mätning finns, arbetet påbörjat och 
kommer att presenteras under 2017 

-- -- --  

 
Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
 
Verksamhetsmål: 
4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens 
4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
När det gäller andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två 
år efter utbildningen visar ÖJ 2016 att Karlshamns kommun har en nedåtgående kurva jämfört 
med 2015. 
Elevers kunskaper valideras i högre grad än tidigare inom vuxenutbildningen. Arbetsmark-
nadens behov av arbetskraft är stort inom flera områden och de utbildningar som ges inom 
vuxenutbildningen har matchats mot arbetsmarknadens behov enligt upprättad utbildningsplan 
för 2016. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunen är delaktig i projekt för att skapa ökad samverkan mellan kommunen och Netport. 
Planering pågår för utveckling på NetPort Science Park via etapp 5 och 6, som ska attrahera 
framtida forskade och företag. 
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En hållbar logistikutveckling sker i regionen med fokus på Stilleryd och under året syns ett ökat 
intresse för Stilleryd och försäljningen av mark har ökat. 
På gymnasieskolan har utbildningsplan kopplat till verksamhetsplan tagits fram för att styra 
utbudet av yrkesutbildning för vuxna. APL på gymnasiet utvecklas och kommer att utvecklas 
ytterligare under 2017.  
En förstelärare på gymnasiet har som uppdrag att öka samarbetet med arbetslivet för 
gymnasiearbetet och två förstelärare har i uppdrag att utveckla det entreprenöriella lärandet. 
Stor satsning på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
Förvärvsintensitet i Karlshamn 76 % 77 % 77 %  
Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens  
Tillgång till kompetens  
(Företagsklimat – svenskt näringsliv 
Resultat på en 6-gradig skala där 6 är utmärkt 
och 3 är godtagbart) 

3,0 3,0 3,0  

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
Nystartade företag per 1 000 invånare 4,5 4,0 5,3  
Netto nystartade och avslutade företag +109 -- +6  
Deltagande i UF, andel av hur många som har 
möjlighet att delta, % -- -- 11,6 %  

 
Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
 
Verksamhetsmål: 
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommunen har under de senaste åren gått åt fel håll. 2016 ses 
en ytterligare ökning av sjukfrånvaron och utvecklingen är alarmerande  
Personalomsättningen bland chefer sjunker istället för tvärtom. 
Antalet timmar som utförs av timavlönade minskar däremot i kommunens alla verksamheter 
och det är en utveckling åt rätt håll. 
Kommunens ekonomiska resultat för 2016 visar på ett positivt utfall med 15,9 mnkr  
Kommunen visar på en positiv utveckling för att skapa en ekologiskt hållbar verksamhet. Målen 
med att minska energianvändning i kommunala verksamheter är uppnått gällande fjärrvärme 
och elförbrukning. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Flera prioriterade insatser och aktiviteter pågår och är igångsatta för att hantera den ökande 
sjukfrånvaron. Exempel är bland annat insatser för att öka andelen tillsvidareanställda med 
heltidstjänst i förhållande till deltidstjänst. 
Arbetet utifrån projekt BICAB inom omsorgsförvaltningen har fortsatt och viktigt fokus har varit 
att ha rätt bemanning utifrån behovet av vikarier för att lösa planerad och akut frånvaro. Detta 
arbete har utvecklats under året och fortgår.  
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Såväl förskola som skola har implementerat KPP (kvalitetssäkrad personalplanering), 
ledningsorganisationen har förstärkts på förvaltningsnivå och en förändrad 
förskoleorganisation har implementerats. Detta har lett till förändrade och mer attraktiva 
chefsuppdrag med förbättrade förutsättningar för ledningsuppdraget.  
Kommunen har varit framgångsrik avseende rekryteringar av socionomer vilka räknas till en 
mycket svårrekryterad yrkesgrupp. 
En kompetensförsörjningsplan är framtagen för att möta behovet av att kunna rekrytera och 
behålla goda chefer och medarbetare. 
Arbete pågår för att implementera ett servicecentra. Rekrytering är avslutad, ombyggnation är 
klar och upphandling av ett nytt digitalt servicecenterstöd är genomförd. 
Kompass Karlshamn, kommunens styr- uppföljnings- och kvalitetssystem fortsätter att 
utvecklas men ett omtag kommer att göras under 2017 inför budgetprocess 2018, 2019 och 
nästa mandatperiod. 
Arbete pågår för att ta fram miljöeffektiva lösningar för ex energieffektivitet. Måltidsservice har 
utökat utbudet av ekologiska varor i verksamheterna. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 24,2 21,3 26,1  
Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt 
anställda % 7,6 % 6,2 % 8,2  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året. 

Minskning 
med 28 % 

Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 4 %  

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 91 % 93 % 88 %  

Personalomsättning, andel chefer som stannar 
kvar minst fyra år i samma enhet 38 % 40 % 27 %  

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 
Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, 
ansvarig nämnd = KS) 68 % 60 % 67 %  

Koncernsoliditet (minst 25 % på en 
femårsperiod, ansvarig nämnd = KS)  33 % 25 % 32 %  

Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en 
femårsperiod, ansvarig nämnd = KS) 1,6 % 1 % 1,2 %  

Budgetavvikelse för investeringar  -- +/- 10 % + 50 %  

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 65 % 95 % Inte klarat 
95 %  

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 

Minskning av energianvändning i kommunala 
verksamheter -- -- 

Ja för 
fjärrvärme,
elförbruk-

ning 

 

Andelen av Kommunens bilar som är miljöbilar 
av totala antalet bilar (KKIK)  45 % 50 % 49 %  

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, 
olja) Ej uppnått Minskning 

med 10 % 

Kostnads-
ökning med 

2,25 %, 
minskning 

av 
användand
e med 0,05 

% 
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Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 27 % 28 % 25 %  

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till 
ekologisk hållbarhet -- 100 % 

100 % av 
kontrol-
lerade 

upphand-
lingar 

 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till 
social hållbarhet -- 100 % 

100 % av 
kontrol-
lerade 

upphand-
lingar 

 

Andel fossilfri värme som levereras från KEAB -- 95 % 93 %  
 
 

Kommunens Kvalitet i Korthet – resultatsammanställning 2016 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som 
beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 2016 har drygt 250 kommuner deltagit i KKiK. 
Resultaten ger möjligheter till jämförelser över tid och med andra kommuner. 

De 25 procent som placerat sig högst 

De 50 procent som placerat sig i mitten 

De 25 procent som placerat sig lägst 

 

Sammanställning av KKiK-mått Antal 
2016 

Antal % 
2016 

Antal 
2015 

Antal % 
2015 

Mått där resultatet är bättre än föregående år 10 25,6 % 12 30,8 % 
Mått där resultatet är lika med föregående år 4 10,3 % 7 18,0 % 
Mått där Karlshamn ligger över snittet i riket 23 59,0 % 26 66,7 % 
Mått som inte är jämförbara över åren 6 15,4 % -- -- 
Mått där Karlshamn har ett grönt resultat 6 15,4 % 8 20,5 % 
Mått där Karlshamn har ett gult resultat 27 69,2 % 28 71,8 % 
Mått där Karlshamn har ett rött resultat 3 7,7 % 3 7,7 % 
Mått som inte har mätts eller är utan resultat 
2016 

3 7,7 % -- -- 

Totalt antal mått  39  39  
 

1. Tillgänglighet 

Mått 1-3 Att få svar på en enkel fråga 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur många får ett komplett svar på en enkel fråga via 
e-post inom två arbetsdagar? 83 % 89 % 83 % 74 % 86 % 

Hur många får ett direkt svar på en enkel fråga via 
telefon? 37 % 56 % 42 % 55 % 52 % 

Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon? 
OBS 2016 går ej att jämföra med tidigare år, 
skalan är omgjord 

90 % 70 % 98 % 81 % 78 % 

Kommentarer: Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period 
skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via 
kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Karlshamns 
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kommun jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska hanteras för att 
förbättra tillgängligheten. 

74 procent (83 procent) av mailen som kommer till Karlshamns kommun besvarades med ett 
komplett svar inom två arbetsdagar jämfört med 86 procent i snitt för alla kommuner. Bäst resultat i 
Karlshamn har Gator och vägar med 100 procent svar inom två dygn.  

Andelen lyckade kontaktförsök (inom 60 sekunder) med en handläggare via telefon är 55 procent (42 
procent) vilket är en förbättring mot förra året och bättre än snittet. Om tiden utökas till 120 sekunder 
är andelen lyckade kontaktförsök 57 procent. Bäst resultat i Karlshamn har Förskola med 83 procent 
och Grundskola och Kommunledning med 75 procent. 

Bemötandet från personalen i samtal som besvarats via telefon är 81 procent. Måttet går inte att 
jämföra med tidigare år eftersom skalan är omgjord. Utfallet ligger över medelvärdet bland övriga 
kommuner. De flesta av kommunens verksamheter ligger på 100 procent av gott bemötande från 
personalen. 

Mått 4 Hur länge är det öppet? 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, 
simhallen och återvinningsstationen öppet utöver 
tiden 8-17 på vardagar? 

47 tim 63 tim 55 tim 57 tim 53 tim 

Kommentarer: Måttet går inte att använda för jämförelse med andra kommuner utan är ett mått för 
jämförelse av den egna kommunen över tid. 2016 års resultat är en förbättring mot föregående år och 
det är simhallen som ökat sitt öppethållande. Det försämrade resultatet jämfört med 2014 beror på 
minskat öppethållande för biblioteken vilket till största delen beror på flytten till Gallerian. 

Mått 5-6 Hur länge måste man vänta? 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds 
plats den dag de önskade? 86 % 85 % 76 % 59 % 64 % 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som inte 
fick plats i förskolan på det datum de önskade?  9 10 15 15 28 

Kommentarer: Andelen som får plats på förskolan den dag man önskat har minskat de senaste åren, 
främst på grund av en snabb ökning i efterfrågan på förskoleplatser. Karlshamns kommun har i några 
kommundelar brist på förskoleplatser i barnets närområde. 

Mått 7 Hur länge måste man vänta? 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en 
plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande 
om en plats? 

59 56 56 85 58 

Kommentarer: För 2016 har väntetiden för plats på särskilt boende ökat markant. Under året har det 
funnits svårigheter att erbjuda boende inom 3 månader, vilket påverkat snittdagarna. Tillskott av nya 
särskilda boende platser under 2017, Ekegården i Mörrum och Östralycke i Asarum förväntas minska 
väntetiden. Andelen ytterfall, dvs. de som väntat mer än 90 dagar, ligger över snittet för riket. 

Mått 8 Hur länge måste man vänta? 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid nybesök? 16 13 8 15 17 

Kommentarer: Under 2016 har det varit ett flertal nyrekryteringar av socialsekreterare inom 
försörjningsenheten. Som ny socialsekreterare handlägger man inte nybesök eller bemannar  
nybesökstelefonen. Detta har under året lett till längre handläggningstider för att få ekonomiskt 
bistånd 
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2. Trygghet 

Mått 9-10  Trygghet 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i 
kommunen? 

index 
57 

index 
62 

Index 
62 

Index 
56 

Index 
58 

Hur många vårdare besöker en äldre person med 
hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 15 16 14 15 15 

Kommentarer: mätningar visar att medborgarna upplever en minskad trygghet men samtidigt har 
antalet anmälda brott minskat. 
Andel personer som en brukare möter under 14 dagar ligger på medel för landet. Detta resultat mäter 
verksamheten på enhetsnivå och på verksamhetsnivå varje månad, snitt per månad under 2016 är 14 
personer. 

 

Mått 11 Trygghet 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur många barn per personal är det i kommunens 
förskolor? Planerad bemanning 5,6 5,4 5,5 5,5 5,3 

Hur många närvarande barn per personal är det i 
kommunens förskolor? OBS, Detta mått har tagits 
bort från och med 2016  

4,3 4,2 4,1 -- -- 

Kommentarer: Måtten tar inte hänsyn till personalens kompetens. Karlshamns kommun har en 
jämförelsevis hög andel anställda med pedagogisk högskoleexamen i förskolan (61 procent 2015 i 
jämförelse med 44 procent i samtliga kommuner). Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor i 
arbetet med barns lärande och utveckling enligt förskolans läroplan. 
 
3. Din delaktighet och kommunens information 
Mått 12-13 Din delaktighet och kommunens 
information 2013 2014 2015 2016 Medel 

2016 

Valdeltagande i senaste kommunvalet inget 
val 83,6 inget 

val 
inget 

val 
inget 
val 

Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna? Från och med 2016 egengranskning. 78 % 77 % 79 % 82 % 76 % 

Kommentarer: Informationen till medborgarna har med åren fått en allt större betydelse inom den 
offentliga sektorn och allt fler söker informationen via internet. Medborgarna förväntar sig hitta 
information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Sveriges kommuner och Landsting, 
SKL, har sedan 2009 granskat kommunernas webbplatser och utgångspunkten har varit att se på den 
information som finns utifrån medborgarens perspektiv. I 2016 års undersökning har både innehåll 
och metod förändrats och genomfördes som en självgranskning samt en extern undersökning av 
kvaliteten på kommunernas sökmotor.  

Undersökningen visar att Karlshamns kommuns webbplats ger svar på 82 procent (79 procent) av de 
250 frågorna. Genomsnittet bland medverkande kommuner är 76 procent. Genom självgranskningen 
har områden som saknar svar på frågorna identifierats och kompletterats. 

Mått 14-15 Din delaktighet och kommunens 
information 2013 2014 2015 2016 Medel 

2016 
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta 
i kommunens utveckling? 40 % 59 % 59 % 65 % 56 % 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet? 

Index 
40 

Index 
43 

Index 
43 

Index 
38 

Index 
40 

Kommentarer: Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att 
skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Kommunen har genomfört en 
självgranskning utifrån ett antal aktiviteter för medborgarkontakter och Karlshamns resultat är 
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förbättrat jämfört med tidigare år och en bra bit över medelvärdet för andra kommuner. 
Medborgarnas upplevelse av att de har insyn och inflytande har sjunkit. Denna fråga ingår i 
Medborgarundersökningen som genomfördes våren 2016. Enkäten skickades till 1200 invånare i 
åldrarna 18-84 år och besvarades av 44 procent. Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra 
generella slutsatser. 

4. Din kommuns effektivitet 

Mått 16-22 Kostnadseffektivitet – barn och unga 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan - i 
tusen kronor? 127 125 127 129 137 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 6 i 
kommunen i de nationella proven?  
Inte jämförbart med föregående år. Tidigare mättes 
resultat i nationella prov, från 2016 har detta 
ersatts med ett faktiskt betygsmått. 

95 % 94 % 93 % 75 % 78 % 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 3 i 
kommunen i de nationella proven? 72 % 67 % 71 % 75 % 71 % 

Behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, 
andel av folkbokförda elever. 87,0 % 87,5 % 83,3 % 80,9 

% 86 % 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. 
Andel positiva. -- -- 82,0 % 77 % 75,0 % 

Kostnad per betygspoäng (grundskolan) 335 kr 347 kr 351 kr 368 kr 382 kr 
Andelen elever (folkbokförda) som fullföljer 
gymnasieutbildning i kommunen 82 % 81,9 % 79,9 % -- -- 

Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år, inkl IM. 
Nytt mått från 2016 och ej jämförbart med tidigare 
år. Avser endast de som tagit examen, inte 
studiebevis 

-- -- -- 78,0 
% 71 % 

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram - tusen kronor 109 tkr 114 tkr 120 tkr 126 
tkr 123 tkr 

Kommentarer: Karlshamns kommun har en lägre kostnad per inskrivet barn i förskolan än i riket. 
Jämförelsen tar inte hänsyn till kvalitet eller servicenivå i verksamheten. Karlshamns kommun har en 
högre andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleexamen än i riket i stort. Karlshamn har 
under den aktuella perioden erbjudit dygnet runt-verksamhet vid behov för barn upp till 13 år. 

Mått 23-25 Kostnadseffektivitet - Särskilt boende 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende 
finansierat av kommunen, - sammanvägt resultat 
bestående av olika faktorer? 

78 % 69 % 69 % 68 % 67 % 

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende - i 
tusen kronor? (1).  844 -- 820 820 818 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende 85 % 87 % 81 % 83 % 83 % 

(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i särskilt boende förändrats 
vilket för Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat mot tidigare. 

Kommentarer: Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2015. Karlshamn har även detta år låga 
resultat gällande frågor som rör internetuppkoppling och vilken tillgång de boende har till TV-kanaler 
i den egna lägenheten och i gemensamhetsutrymmen.  

Kostnaden per plats i särskilt boende är marginellt högre i Karlshamn i förhållande till andra 
kommuner.  
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Resultatet avseende andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har ökat 
2016 och ligger lite över medel i riket. 

Mått 26-28 Kostnadseffektivitet - Hemtjänst 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten finansierat 
av kommunen, - sammanvägt resultat bestående av 
olika faktorer? 

73 % 76 % 73 % 73 % 65 % 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen - i tusen kronor? (1) 208 297 302 292 272 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 90 % 91 % 91 % 92 % 91 % 

(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i hemtjänst förändrats vilket 
för Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat. 
Kommentarer: Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2013 och 2015. Karlshamn har även detta 
år låga siffror på enskilda frågor. Exempelvis erbjuds inte hemtjänsttagaren möjlighet att följa med vid 
dagligvaruinköp utan man erbjuds internethandling med hemkörning. Hemtjänsten har inte heller 
särskilt råd och stöd för syn- och hörselskadade. 

Kostnaden per brukare med hemtjänst har minskat i förhållande till föregående år, vi ligger dock 
högre än medel. Vi ligger kvar på samma nivå av ytterfall som tidigare år. 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst har ökat med 1 procent och vi ligger 
därmed strax över medel. 

Mått 29 Kostnadseffektivitet – Grupp och serviceboende 
inom LSS 2013 2014 2015 2016 Medel 

2016 
Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende 
finansierat av kommunen - sammanvägt resultat av olika 
faktorer? 

89 % 88 % 94 % 90 % 80 % 

Kommentarer: Serviceutbudet har försämrats något jämfört med föregående år men ligger 
fortfarande högt i förhållande till andra kommuner. Av de 10 frågor som ligger till grund för resultatet 
har Karlshamn 100 procent på 6 frågor medan övriga 4 frågor ligger mellan 66 – 96 procent.    

Mått 30 Socialtjänstens ungdomsarbete 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter 
avslutad insats/utredning 63 % 64 % 67 % 81 % 77 % 

Kommentarer: Resultatet för 2016 är klart förbättrat mot tidigare år. Evidensbaserad praktik 
tillämpas för att säkra kvalitet och syftar till att undvika återkommande ärenden. 

5. Din kommun som Samhällsutvecklare 

Mått 31-34 Arbetstillfälle och företagande 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 76,2 % 76,0 % 76,6 % 76,7 78,9 % 
Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 3,2 % 3,1 % 3,5 % 4,0 % 4,3 % 
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen? 4,4 3,8 5,4 5,6 5,4 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen? 

Index 
73 

ingen 
mätn 

index 
67 

Ingen 
mätn -- 

Kommentarer: Andelen förvärvsarbetande i Karlshamn har legat på ungefär samma nivå de senaste 
fyra åren. Snittet för Sveriges alla kommuner ligger dock högre. Antal nya företag som startats har ökat 
under 2016 och kommunen ligger över medel. 

Karlshamn har en relativt låg andel av befolkningen som får försörjningsstöd jämfört med övriga 
kommuner men för 2016 ses en ökning. 
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Mått 35 Folkhälsa 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 
invånare? 8,6 % 9,6 % 10,4 % 11,1 

% 11,7 % 

Kommentarer: Sjukpenningtalet ökar i hela Sverige och det har varit en konstant ökning de senaste 
åren. Jämfört med Karlshamns resultat 2011 på 6,6 procent motsvarar ökningen 4,5 procentenheter 
fram till 2016. Karlshamn ligger dock under medel i riket. 

Mått 36-39 Miljö 2013 2014 2015 2016 Medel 
2016 

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 
av hushållsavfall? 58 % 53 % 54 % 53 % 39 % 

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 
totala bilar? 48,2 % 45,9 % 46,0 % 49,3 

% 33 % 

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 16 % 22 % 27 % 25 % 25 % 
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att 
bo och leva på? 

Index 
63 

Index 
66 

Index 
66 

Index 
61 

Index 
60 

Kommentarer: Syftet med måttet om effektiv hantering och återvinning av hushållsavfall är att 
redovisa kommunens arbete för att minska användningen av de ändliga resurserna och öka 
återvinningsgraden. Karlshamn ligger i den övre delen av kommunerna med bäst resultat. Även 
Sölvesborg och Olofström visar ett mycket bra resultat. 

Under året har ytterligare två elbilar köpts in vilket innebär att vi nu är nära målet att minst 50 % av 
vår fordonspark ska bestå av miljöbilar. Under 2016 utsågs Karlshamn till bästa biogaskommun i 
Blekinge. 

Inköp av ekologiska varor når inte riktigt upp till föregående års nivå på grund av prioritering att hålla 
livsmedelsbudget. Förskoleköken hamnade på 34,7 %, skolköken 27,1 % och äldreboende 22,6 %. Det 
är kostsamt att öka andelen ekologiska varor, särskilt inom äldreomsorgen. 
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Finansiell analys 
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Syftet är att analysera fyra 
viktiga perspektiv för att kunna identifiera ekonomiska problem och därigenom klargöra om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen som redovisas på följande 
sidor, grundar sig på redovisningsåren 2012-2016 och bygger på fyra perspektiv: det ekonomiska 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska 
utvecklingen. 

 
Resultat 
2016 års resultat på +15,9 miljoner kronor utgör +0,9 procent av erhållna skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. 
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel som verksamhetens 
nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
 
Mellan 2015 och 2016 har verksamhetens nettokostnader ökat med 5,9 (2,2) procent. Ökningen av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2015 och 2016 ökat med 6,7 procent.  
 
Kommunen erhöll 37,3 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar 2015. Hela beloppet 
fördes över till 2016 då verksamheterna klarat av att hantera flyktingmottagandet inom ramarna 
2015. 11 mnkr av flyktingbidraget har inte förbrukats under 2016 utan förs till årets resultat. 
Exkluderas ej förbrukade flyktingbidrag uppgår årets resultat till 4,9 mnkr. 
 

Resultat  2012 2013 2014 2015 2016 

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 475 1 540 1 586 1 641 1 751 

Balansomslutning 1 560 1 689 1 686 1 719 1 725 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 429 1 495 1 602 1 638 1 735 

Nettokostnadsandel % (inkl finansnetto) 97 97    101 100 99 

Årets resultat (mnkr) inkl VA 44 48    -14     2 16 

Investeringsvolym (mnkr) 150 262     71  102 46 

Självfin.grad av investeringar inkl VA (%) 78 47    99 87 235 
 
2016 ingår jämförelsestörande post med 5,7 mnkr (intrångsersättning). Beaktas denna post är årets 
resultat 10,2 mnkr. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 46 mnkr (inklusive VA) och 33 mnkr (exklusive VA), vilket är 46 
mnkr lägre än budgeterad nivå, 92 mnkr. Den förhållandevis låga investeringsnivån beror bland 
annat på försäljning av mark till Karlshamns Hamn (31 mnkr) samt en tidigarelagd inbetalning 
(därför ej budgeterad inkomst) från Trafikverket avseende järnvägsspår i Stilleryd (15 mnkr). 
Självfinansieringsgraden avseende investeringar uppgår till 235 procent. 
 
Balanskravet 
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att utjämna 
intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det möjligt att 
avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och 
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kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv 
avsättning. Den samlade avsättningen år 2010-2016 uppgår till 120,5 miljoner kronor. 

 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 11,0 miljoner kronor, en procent av årets 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 751 miljoner kronor) uppgår till 
17,5 miljoner kronor.  
 
I tabellen visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2016 samt budget 2017. 
 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 Budget 
2017 

Skatter, utjämningsbidrag, 
och kommunal fastighets-
avgift, mnkr 

1 475 1 540 1 586 1 641 1 751 1 808 

1 % av skatter och 
utjämningsbidrag 

14,8 15,4 15,9 16,4 17,5 18,1 

Årets resultat 43,6 47,7 -13,9 2,0 15,9 18,5 
Realisationsvinster -0,2 0 -3,0 -0,5 -1,6 0 
Realisationsförluster 0 0 2,7 0,7 0 0 
VA -0,1 0,1 0,3 -0,7 -3,3 0 
Krav på återställande av 
tidigare resultat 

0 0 0 0 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

43,3 47,8 -13,9 1,5 11,0 18,5 

Medel till resultatutjämnings-
reserv 

-28,6 -32,4 0 0 0 -0,4 

Medel från resultat-
utjämningsreserv 

0 0 13,9 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 14,8 15,4 0,0 1,5 11,0 18,1 
Ackumulerad reserv 102,0 134,4 120,5 120,5 120,5 120,9 

                          
Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är cirka 1,2 procent i 
genomsnitt under senaste femårsperioden. Det innebär att kommunen klarar det finansiella målet 
om 1 procent i genomsnitt under senaste femårsperioden.  Fram till 2015 var överskottsmålet 2 
procent i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Från och med 2016 är målet 1 procent. Måttet är 
räknat inklusive VA. Nämnderna har ett starkt ekonomiskt resultat 2016, överskott 32 mnkr i 
förhållande till tilldelad budget, samtidigt som de klarat ett effektiviseringskrav på 13 mnkr.  
 
Måttets resultat bedöms något förbättrat jämfört med förra året. 
 
Kapacitet  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten uppgick till 66 procent 
för 2016 vilket är en ökning från föregående år med ca 1 procentenhet. 
 
Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är belånade. 
Skuldsättningsgraden minskar med 1 procentenhet och uppgår till 34 procent för 2016.   
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Kapacitet 2012 2013 2014 2015 2016 

Soliditet % 69 67 66 65 66 

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren 66 67 68 68 67 

Skuldsättningsgrad % 31 33 34 35 34 

Skattesats (primärkommunal i kr) 21,89 22,21* 22,21 22,21 22,21 
*skatteväxling 32 öre, kommunen tog över hemsjukvården från landstinget.  
 

Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 67 procent (68 procent år 2015).  
Kommunen har dock fortfarande en god soliditet samt en låg skuldsättningsgrad. Det finansiella 
målet en soliditet på 60 procent i genomsnitt under fem år uppnås. Måttet kapaciteten är i princip 
oförändrat. 
 
Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 2016 och är oförändrad för 2017.  Kommunens 
skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2016 framgår av följande tabell: 

  

Kommun 
Kommunal skattesats 

år 2016 
Plats i förhållande till 
övriga 290 kommuner 

Karlskrona 22,10 170 
Ronneby 22,36 209 
Karlshamn 22,21 185 
Olofström 22,16 177 
Sölvesborg 22,27 196 
   
Genomsnitt i Blekinge 22,22  
Genomsnitt jämförbara kommuner 
(kommuner i tätbebyggd region). 21,67 

 

 
Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Kassalikviditeten har förbättrats jämfört med 2015 och uppgår till 43 procent. Trots en likviditet 
under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. 
Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av 
semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det närmaste året. Om man bortser från 
semesterlöneskulden uppgår kassalikviditeten till cirka 58 procent. Semesterlöneskulden inkl. 
okompenserad övertid har ökat med ca 5 mnkr, från 84 mnkr 2015 till 89 mnkr 2016. 
 

Risk  2012 2013 2014 2015 2016 

Kassalikviditet (%) 33 26 30 35 43 

Finansiella nettotillgångar (mnkr) -15 -142 -137 -149 -88 

Låneskuld (mnkr) * 150 218 218 243 213 

Genomsnittlig låneränta (%) 3,22 2,51 2,68 2,07 1,80 

Pensionsåtagande (mnkr) 750 791 750 722 685 

Borgensåtagande (mnkr) 1 402 1 349 1 437 1 500 1 663 
* nästa års amortering, kortfristig del ingår 2011-2014. Slutamorterat 2015. 
 

De finansiella nettotillgångarna har förbättrats, -88 mnkr 2016 vilket ska jämföras med -149 mnkr 
år 2015. Både korta fordringar och skulder har ökat. Av låneskulden på 213 mnkr utgör 127 mnkr 
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VAs andel och 86 mnkr kommunens del. Den genomsnittliga låneräntan den 31 december 2016 
uppgår till 1,80 procent. 

 
Pensionshantering 
Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr) 2016 2015 
   
Avsättning pensioner inkl löneskatt 8 607 8 947 
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande inkl löneskatt 685 441 722 366 
Totala pensionsförpliktelser 694 048 731 313 
   
Finansiella placeringar, marknadsvärde 0 0 
Återlånade medel 694 048 731 313 

 
De totala pensionsförpliktelserna har minskat med cirka 37 mnkr sedan 2015. Avsättning pensioner 
minskar med cirka 0,3 mnkr till 8,6 mnkr medan ansvarsförbindelsen pensioner minskar med cirka 
37 mnkr från 722 till 685 mnkr. Utbetalningen av pensioner inklusive löneskatt ökar med 0,2 mnkr 
från 2015 och uppgår till 40 mnkr 2016.  Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av 
ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20). Efter år 1998 
tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda.   
 
Kommunens borgensåtagande har ökat med 163 mnkr jämfört med 2015 och uppgår till 1 663 mnkr. 
Borgensåtagandena är till största delen (1 606 mnkr eller 97 procent) hänförbara till kommunens 
helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på borgensbeloppet vid 
årsskiftet. 
 
Årets investeringar uppgår till 46 mnkr (inklusive VA) och 33 mnkr (exklusive VA). Budgeterad 
investeringsnivå var 92 mnkr. Ingen nyupplåning har skett under 2016. Kommunen har amorterat 
30 mnkr.  
 
Måttet risk är förbättrat jämfört med förra året. 
 
Kontroll 
En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk 
hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera 
problematiska situationer. 

 
Kontroll 2012 2013 2014 2015 2016 
Budgetavvikelse (mnkr) (exkl VA) 10,7 25,3  - 5,5 4,8 6,6 
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA) 3,0 3,1 - 0,9 0,1 0,9 
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA) 
genomsnitt senaste 5 åren 3,3 3,3 2,5 1,6 1,2 

 
 
Driftredovisning 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och budgetavvikelsen för år 
2016 samt nettokostnadsutfall för år 2015: 
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Driftredovisning, mnkr 
Nämnder Nettoutfall 2016 Budgetavvikelse 2016 Nettoutfall 2015 
Kommunstyrelse -155 9,4 -142 
Nämnd för barn, ungdom, skola -551 8,3 -526 
Gymnasienämnd -163 0,4 -155 
Kulturnämnd -27 -0,4 -25 
Teknisk nämnd -68 8,3 -73 
Teknisk nämnd VA inkl finans 3 3,3 0 
Byggnadsnämnd -8 0,3 -6 
Fritidsnämnd -55 1,2 -51 
Omsorgsnämnd -613  14,1 -587 
Socialnämnd */ -95 2,5 -91 
Övriga nämnder  -6 1,4 -11 
Effektivisering 0 -13 - 
S:a nämndernas nettokostnader -1 741 32 -1 665 
Finansförvaltning 1 757 -22 1 667 
Summa årsresultat 16 10 2 

*/ Socialnämnden erhöll i november 2016 en utökad budgetram med 2,8 mnkr. Utan denna tilläggsbudget hade 
Socialnämndens resultat uppgått till -0,3 mnkr. 
 

Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +10 mnkr, vilket 
fördelar sig med +32 mnkr för nämnderna och -22 mnkr för finansförvaltningen.  Förklaring till 
nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport. Nämnderna har under 2016 
haft ett gemensamt effektiviseringskrav på 13 mnkr. Nämnderna har med stor marginal klarat detta 
effektiviseringskrav.  
 
Finansförvaltningens negativa avvikelse på -22 mnkr beror huvudsakligen på budgeterad men inte 
verkställd försäljning av anläggningstillgång (-29 mnkr), lägre skatte- och bidragsintäkter än 
budgeterat (-8 mnkr), ej nyttjat statsbidrag flyktingmottagning (+11 mnkr), högre finansiella 
intäkter (utdelning) än budgeterat (+3 mnkr).  
 
Måttet kontroll visar en positiv budgetavvikelse. Osäkerhet kring flyktingmottagande, generellt 
effektiviseringskrav, tidigarelagda utbetalningar, som därmed ej budgeterats, med mera har gjort att 
2016 har varit ett svårt år att följa upp. De procentuella avvikelserna mellan utfall och budget är dock 
små för de flesta nämnderna. 

 
Investeringsredovisning, mnkr 
Nämnder Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse 80 36 -44 
BUS nämnd -15 -15 0 
Gymnasienämnd -7 -6 1 
Kulturnämnd -1 -1 0 
Teknisk nämnd -49 -27 22 
Teknisk nämnd VA -61 -13 48 
Byggnadsnämnd 0 0 0 
Fritidsnämnd -23 -15 7 
Omsorgsnämnd -16 -5 11 
Socialnämnd 0 0 0 
Summa -92 -46 46 
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Årets nettoinvesteringar blev 46 mnkr inklusive VA (33 mnkr exklusive VA), vilket är 46 mnkr 
lägre än den budgeterade nivån på 92 mnkr.  
 
Kort om de största investeringsprojekten 
 
Tekniska nämnden exkl VA-enheten 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall 

tom 2015 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Avvikelse 
2016 

1134 Rörmokaren 2 -11,0 0 -4,3 -11,0 6,7 
1136 Tubbaryd, nybyggnad 
kontor 

-37,2 0 -0,2 -2,0 1,8 

1160 Möllegårdens skola, ny 
byggnad 

-6,9 -6,4 -0,5 -0,5 0 

1187 Restaurang Östralycke -9,7 0 -0,03 -0,05 0,02 
1320 Stortorget, ombyggnad -21,5 -1,5 -0,4 -5,0 4,6 
1322 Norra infarten, cirkulation -12,0 -10,0 -2,8 -2,0 -0,8 
1346 Belysning Hinsetunneln -7,0 0 0 -1,0 1,0 
2519 Ombyggnad H- och F-hus -40,3 0 -0,03 -0,3 0,27 

 
1134 Rörmokaren 2  
Projektet har bromsats p.g.a. osäkerhet om det finns plats för fler verksamheter i byggnaden. 
Det pågår en utredning gällande detta. Projekten 1134 Rörmokaren 2 och 1136 Tubbaryd, 
nybyggnad kontor löper vid sidan om varandra. Se projekt 1136. 
 
1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor  
Projektet nybyggnation av kontor- och omklädningslokaler i Tubbaryd fick ett igångsättnings-
besked i mars 2016. Arkitekt påbörjade arbete med att ta fram handlingar enligt verksamhetens 
önskemål på lokaler. I augusti togs det en paus i projektet då det ansågs att en djupare utredning 
måste göras ifrån kommunens sida gällande vad den nya bygganden skall innehålla för 
verksamheter. Dessutom bör det göras en översyn om det finns möjligheter att samutnyttja 
lokaler med Rörmokaren 2 och därmed minska ytorna i den nya byggnaden på Tubbaryd. Det är 
viktigt att ta hänsyn till hela området Tubbaryd i projektet.  
 
1160 Möllegårdens skola, ny byggnad  
Byggnation av ny skol- och fritidsbyggnad om 300 kvm på Möllegårdens skola höstterminen 
2015 p.g.a. att elevunderlaget i Svängsta ökat. Byggnaden stod klar när verksamheten startade 
vårterminen 2016. Möllegårdens skola har även fått en ny lekplats och anpassningar är gjorda i 
de befintliga husen för att kunna ta emot det ökade elevantalet.  
 
1187 Restaurang Östralycke  
En vagnhall på Stenbackanavet är påbörjad för att klara matdistributionen under tiden för om-
byggnaden av restaurang Östralycke samt ger köket möjlighet att utnyttja hela kapaciteten i 
produktionen.  
 
1320 Stortorget, ombyggnad 
En ny byggnad Orangeriet planeras på stortorget och den kan vara klar våren 2019. Byggnaden 
kommer att vara på ca 300 kvm och innehålla restaurang, café med servering av glass och 
offentliga toaletter. När byggnaden är klar rivs den nuvarande torgpaviljongen. För närvarande 
pågår utredning och planering av byggnaden och de åtgärder som blir nödvändiga att utföra i 
samband med dess uppförande.  
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1322 Norra infarten, cirkulation   
Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen är klar och både in- och utfart fungerar 
tillfredsställande. Budgeten överskreds p.g.a. upphöjda refuger och att även befintlig infart söder 
om McDonalds byggdes om. 
 
1346 Belysning Hinsetunneln 
Budgeten för 2016 var avsedd för belysning av bergssidorna vid den västra infarten till Hinse-
tunneln. Tunneln ska renoveras 2017 då väggarna tätas och befintlig belysning i den byts ut. En 
bedömning gjordes att det var bättre om belysning sköts fram till 2017 för att få en helhetslös-
ning kring Hinsetunneln.  
 
2519 Ombyggnad H- och F-hus 
Budget finns för att påbörja utredning och projektering av ombyggnad H- och F-hus på Vägga-
skolan. Behoven för husens om- och tillbyggnader är inte klara p.g.a. att de hör ihop med hela 
skolans lokalbehov. En offert har tagits in för uppdatering av den tidigare lokalutredningen som 
gjordes 2009 och ska klargöra behoven. En ny byggnad kan under nuvarande förutsättningar stå 
klar i december 2019. 
 
VA-enheten 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall 

tom 2015 
Budget 

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse 
2016 

1520 Åtgärder Vatten -6,1 0 -6,1 -4,9 1,2 
1530 Åtgärder Avlopp -42,7 0 -42,7 -10,2 32,5 
1540 VA-utbyggnad, netto 1,7 0 1,7 2,0 0,3 
1550 Nytt vattenverk Långasjön -210,0 -0,4 -12,6 -0,3 12,3 

 
1520 Åtgärder Vatten 
 Vattentornet i Asarum har renoverats utvändigt. 
 Uppdatering av styrsystem för ytterstationer och radionät har startats upp. 
 Prästgårdsborran i Ringamåla har renoverats. 
 Projektering inför renovering av vattentornet i Svängsta har påbörjats. 
 17 stycken galvserviser är ersatta med pe-ledningar. 
 530 meter huvudledning av järn och 14 stycken huvudventiler är utbytta för att minska 

framtida störningar. 
 En styck rundmatning på dricksvattennätet har gjorts under året, 250 meter pe 63. 
 Utbyte av 2 500 meter vattenledning i samband med VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd.  

1530 Åtgärder Avlopp 
 Renovering av barkfilter/ventilation. 
 Ny gaspanna på Sternö arv. 
 Ny grind. 
 Renovering av ett sandfilter. 
 Nytt reservkraftverk på pumpstation Gungvala södra. 
 Renovering av Såpebrukets pumpstation. 
 Nytt reningsverk i Ringamåla. 
 Projektering, tillstånd och marktillträde för överföringsledning Mörrum-Sternö. 
 Tillståndsprocess för Sternö arv har pågått. 
 1 450 meter spillvattenledning är relinad. 
 370 meter spillvattenledning är omlagd. 
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1540 VA-utbyggnad 
Entreprenad VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd har slutförts och anslutning av fastigheterna pågår. 
Projekteringsarbetet av VA-ledningar i Granefors och Brorstorp har pågått. 
 
1550 Nytt vattenverk 
Projekt nytt vattenverk har pågått under hela 2016. 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall tom 

2015 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Avvikelse 
2016 

Östra Piren, utgift             -34 820 -12 820 -40 -14 500 14 460 
Östra Piren, inkomst             15 865 3 965 0 9 900 -9 900 
Logistik Karlshamn Stilleryd, utgift -86 439 -68 773 -166 -1 000 834 
Logistik Karlshamn Stilleryd, inkomst 74 484 6 514 30 863 5 000 25 863 
Skogsborg, utgift                  -8 200 -6 736 -354 -1 264 910 
Skogsborg, inkomst                  8 200 1 650 550 2 600 -2 050 
Vettekullaområdet, utgift         -46 823 -25 723 -38 -200 162 
Vettekullaområdet, inkomst  35 118 5 418 0 2 000 -2 000 
Sternö Marina, marksanering -8 550 -1 754 -96 -5 800 5 704 
Logistik Karlshamn, Jvganläggn, utgift    -172 245 -130 000 -245 -1 000 755 
Logistik Karlshamn, Jvganläggn, inkomst      85 504 63 958 21 546 6 700 14 846 
Stilleryd småindomr, KH et 2, utgift -9 100 -23 -1 082 -4 377 3 295 
Stilleryd småindomr, KH et 2, inkomst 9 100 0 0 0 0 
Stationsområdet, utredning mm -11 500 -13 -455 -1 487 1 033 
Stationsområdet, inkomst 10 000 0 0 0 0 
Asarum, f.d. flygfält, utgift -18 900 -1 670 -5 198 -9 000 3 802 
Asarum, f.d. flygfält, inkomst  18 900 0 0 0 0 
Guöplatån, utgift              -10 060 -60 -463 -4 000 3 537 
Guöplatån, inkomst 10 000 0 0 0 0 
Biblioteks- och kulturhus -193 133 -5 492 -8 -114 106 
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 112 000 -112 000 
IT strategin och investeringar -17 060 -2 409 -3 657 -5 050 1 394 
      
Summa -349 658 -173 968 41 158 90 408 -49 251 

 
0002 Östra Piren 
Kommunens del avser utbyggnaden av den offentliga miljön runt de planerade byggnaderna. 
Tidplanen har anpassats till forskarbyns kommande etapputbyggnad. Projektering pågår och 
entreprenad upphandlas preliminärt sommaren 2017. Karlshamnsfastigheters ersättning för 
mark (3 mnkr) och delar av mark- och kajarbeten utfaller 2017-18 beroende på upphandling.  
 
0018 Stilleryd industriområde (Logistik Karlshamn)  
Infrastrukturen i området kan nu anses vara utbyggd. Mindre kompletteringar för anpassning 
till kommande etableringar kan bli aktuella framöver. Byggnaderna på tre tidigare inlösta 
bostadsfastigheter har rivits. En förstudie har inletts för att se över hela Stillerydsområdets 
framtida utveckling inklusive Västerport och den andra etappen av Kapten Holms väg. 
 
0026 Skogsborg 
Två tomter har sålts och bebyggts under året. Kopplat till exploateringen är frågan att hitta en 
ny lokalisering för en pistolskyttebana. Bygglov och miljötillstånd finns och förhandlingar om 
markbyte pågår. 
0027 Vettekullaområdet 
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Utbyggnad av en första etapp av gång- och cykelväg längs Vettekullavägen är sedan tidigare 
färdigställd. Lantmäteriförrättning om väg återförvisad till Lantmäteriet efter överklagande. 
Fyra tomter återstår och förhandlingar pågår om dessa. 
 
0029 Stärnö Marina 
Avhjälpande av äldre markföroreningar avvaktar beslut hos Länsstyrelsen. Sanering utförs 
därför 2017 istället för som planerat 2016 och 5,7 mnkr behöver därmed flyttas över. En mnkr 
är sedan tidigare budgeterat för plan och kompletterande utredningar. 
 
0033 Stilleryd industriområde MOS (Motorways of the Sea – Järnvägsanläggningar Stilleryd) 
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar i Stilleryd har färdigställts sedan tidigare. 
Entreprenaden omfattade delarna Bangård, Kombiterminal samt Elektrifiering och Renovering 
av Hamnspår. Trafikverket ska enligt medfinansieringsavtal bidra med 15 mnkr till projektet. 
Kommunen har förskotterat utgiften och Trafikverket har tidigarelagt utbetalningen av bidraget 
till 2016.  
 
0034 och 0036 Stilleryd småindustriområde Kapten Holms väg I och II 
Inom första etappen såldes ytterligare en tomt under året och för den andra etappen påbörja-
des projekteringsarbetet vid årsskiftet 2015/2016. 
 
0038 Stationsområdet 
Avslutad förstudie har genomförts till lägre kostnad än budgeterat. Projektet fortsätter 2017 
med programarbete, miljögeoteknisk undersökning och markförhandling. Detaljplanering pågår 
av det första punkthuset i den inledande etappen. 
 
0304 Guöplatån 
Geoteknisk undersökning för eliminering av framtida rasrisk påbörjad. Diskussioner pågår med 
Länsstyrelsen angående biotopsskyddad allé vilken kan innebära behov av ny projektering. 
Utgångspunkten är att entreprenadarbetet kan utföras som planerat 2017. 
 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2016 totalt 998 mnkr (exkl. skatter och generella 
statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB inkluderar 
de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn Kombiterminal AB, Karlshamns-
fastigheter AB samt delägda Västblekinge Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt resultat före skatt 
om 48,0 mnkr för räkenskapsåret 2016. 
 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge 0 mnkr (0,8), Cura 2,5 mnkr (7,3) samt Miljöförbundet 
Blekinge Väst 0,8 mnkr (1,9) har inte konsoliderats i den sammanställda redovisningen men 
ingår i den kommunala koncernen.  
 
Resultaten efter finansiella poster uppgick för Karlshamn Energi AB till 10,4 mnkr (-2,3), för 
Karlshamnsbostäder AB till 30,0 mnkr (18,1), för Karlshamns Hamn AB till 6,3 mnkr (9,0) och 
för Karlshamnsfastigheter AB till -5,6 mnkr (-10,8).  
 
 
 
 

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016 

Soliditet (%) 33,3 33,6 32,0 31,3 30,6 
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Resultat före extraordinära poster  33 49 - 28     6 48 
 
Soliditeten uppgår till 30,6 procent och är därmed något lägre mot föregående år. Den knappa 
försämringen av soliditetstalet är hänförlig till högre investeringar i kombination med en viss 
ökning av tillgångsmassan. Soliditeten är högre än de 25 procent som i de finansiella målen 
fastlagts för kommunkoncernen. 
 
Budget- och prognosavvikelserna för koncernen sammanhänger, förutom avseende kommunen, 
med att Karlshamnsbostäder AB redovisar ett i förhållande till budget mycket positivt resultat 
och Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett resultat något bättre än budget. Karlshamn Energi 
AB och Karlshamns Hamn AB har inte nått upp till budgeterade belopp. 
 
Ekonomichefens kommentarer 
Kommunens resultat för år 2016 uppgår till 15,9 mnkr vilket är 9,9 mnkr bättre än budget. 
Resultatet för koncernen är 48 (6) mnkr. Kommunen behöver starka ekonomiska resultat de 
närmaste åren då det finns ett stort investeringsbehov för att klara det uppdrag kommunen har. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att sänka överskottsmålet till 1 procent i resultat av skatte- 
och bidragsintäkter från och med 2016. Trots detta behöver åtgärder motsvarande 
effektiviseringar på ca 100 mnkr vidtas inom kommunens verksamheter 2016-2020 för att nå 
det nya lägre målet på 1 procent. 
 
Karlshamn har, precis som riket, en ökning av sjukfrånvaron, både korttids- och 
långtidsfrånvaron. Även omsättningen på medarbetare och chefer är hög. Detta påverkar 
verksamheterna och de som nyttjar kommunens tjänster negativt och är dessutom kostsamt och 
ineffektivt. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron samt minska personalomsättningen bör vara 
högt prioriterat de kommande åren. 
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Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Marie Sällström (S) 
Förste vice ordförande: Gert Åkesson (C)  
Andre vice ordförande: Iréne Ahlstrand Mårlind (M)   
Kommundirektör: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
 
Kommunfullmäktiges verksamhetsområden 
 Kommunens högsta beslutande organ 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets viktigaste 
händelser 
Kommunfullmäktige har under året beslutat om budget, bokslut och ansvarsfrihet, följt upp 
ekonomin och tagit del av revisorernas granskningar.  
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas genom att debatten och arbetet i full-
mäktige i större utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och uppföljning. 
Utvecklings- och framtidsfrågor ska startas och följas upp i kommunfullmäktige. Kontakten 
mellan medborgare och förtroendevalda ska leda till att angelägna och aktuella 
medborgarfrågor kan bedömas vara strategiska och av stor vikt och i större utsträckning 
beslutas av kommunfullmäktige. Strävan ska vara att få fler ungdomar intresserade av 
kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten.    
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -2 718 -1 817 -2 243 427 
     
Nettokostnader -2 718 -1 817 -2 243 427 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Överskott delvis på grund av inställt fullmäktigesammanträde 
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Kommunrevision  
 
Ordförande: Lars Beckman 
 
Revisorernas verksamhetsområden 
 Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på 

kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är 
ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande samt om den interna kontrollen som bedrivs inom styrelsen och nämnderna är 
tillräcklig. 

 Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapport och 
årsredovisning är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om. 

 Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse som 
lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsen avgivit sin årsredovisning. I 
revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och nämnderna ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

 Det finns också, där beröringspunkter finns, en samordning med den lekmannarevision som 
utförs i de kommunala bolagen. 

 Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens 
revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Sakkunnigt biträde under år 2016 har 
varit Pwc. 

 
Revisorernas arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och riskbedömning 
avgöra vilka verksamheter som ska granskas.  
 
Under året har, förutom granskning av årsredovisning och delårsrapport, följande granskningar 
genomförts: 
 Uppföljning av tidigare granskning av Väggaskolans boksamling 
 VA-verksamheten 
 Kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar och arkivvård 
 BUS-nämndens styrning och ledning 
 Kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag 
 Rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen 

Utöver ovanstående har, i syfte att erhålla underlag för eventuell fördjupad granskning, tre 
förstudier genomförts. En av förstudierna avsåg kommunens satsning på området Stilleryd. 
Förstudien har kompletterats med ett antal frågeställningar till kommunstyrelsen. Vidare har 
förstudier genomförts avseende tekniska nämndens kostservice, städservice och fastighetsdrift, 
samt BUS-nämndens musikskola. 
 
År 2015 granskades kommunens näringspolitiska verksamhet. Under år 2016 har revisorerna 
begärt och behandlat förtydligande svar angående vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att 
vidta med anledning av rapporten. Granskningsresultaten finns sammanfattade i den 
redogörelse som för varje år bifogas revisionsberättelsen. 
 
Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium, i ett 
flertal frågor. I samband med revisorernas behandling av delårsrapport och årsredovisning har 
möten skett med såväl kommunfullmäktiges som kommunstyrelsens presidium. Vidare har 
revisorerna träffat presidierna i socialnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden, 
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gymnasienämnden, byggnadsnämnden och fritidsnämnden för en övergripande diskussion om 
respektive nämnds verksamhet och ekonomi. Revisorerna har även under året genomfört 
nämndbesök, bland annat i syfte att informera om revisorernas uppdrag och arbetssätt. 
Revisorerna följer även löpande kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet genom deras 
protokoll. 
 
Under år 2016 har revisorerna genomfört en upphandling av sakkunnigt biträde. Uppdraget att 
vara sakkunnigt biträde fr.o.m. år 2017 tilldelades EY. 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Inom ramen för revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning genomför revisorerna en analys 
av de omvärldspåverkande faktorer som delvis kan ligga utanför kommunens kontroll. Dessa 
utgörs bland annat av genomförda lagändringar som påverkar kommunens såväl frivilliga som 
obligatoriska verksamhet, den demografiska utvecklingen, arbetsmarknadsläget och 
näringslivets utveckling. 

Ekonomisk analys och prognos 
 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -1 417 -1 436 -1 436 0 
     
Nettokostnader -1 417 -1 436 -1 436 0 

 
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. Inom 
befintlig budgetram har kostnaderna för arvoden ökat med anledning av ett nytt 
arvodesreglemente, samt även till delar med anledning av aktiviteter kopplade till den under 
året genomförda upphandlingen. 
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Kommunstyrelse 
 
Ordförande: Per Ola Mattsson 
Förvaltningschef: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Avdelningen för tillväxt och utveckling 
 Administrativa avdelningen 
 Ekonomiavdelningen 
 Personalavdelningen 
 Arbetsmarknadsfrågor (tillhör organisatoriskt utbildningsförvaltningen) 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Medborgarna anger i mätningar att känslan av trygghet har minskat men samtidigt har 
anmälda brott minskat jämfört med tidigare år. 
Ungdomsarbetslösheten minskar och målet på mindre än 19 % för 2016 är uppnått. Det syns 
dock en ökning av arbetslösheten bland ungdomar i slutet av 2016. 
Ungdomars bruk av alkohol, narkotika och tobak följs upp årligen. För tobak nås målen för 
2016 medan användandet av alkohol och framför allt narkotika har ökat. Det varierar mellan 
pojkar och flickor. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
En översyn av kommunens säkerhetsarbete har påbörjats. 
Aktivt arbete tillsammans med arbetsförmedlingen och andra aktörer för att minska 
ungdomsarbetslösheten.  
Drogvaneundersökningen är väl förankrad i verksamheten och har bra svarsfrekvens och 
ger årligen en bild över nuläge och utvecklingen över ANDT-området. Många olika insatser 
sker inom områdena ANDT och psykisk ohälsa. 

 

Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Bedömning av måluppfyllelse 
Arbetet med mark- och boendestrategin är avslutad men kommunens arbete med att 
tillgodose mark vid nyetableringar och expansion samt mark och tomter för bostadsändamål 
har inte uppfyllts fullt ut. 
Östersjöfestivalen är Karlshamns största evenemang och är mycket uppskattat av 
medborgare och turister i alla åldrar. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Förstudier har initierats för strategiska utvecklingsprojekt, översyn av kommunens 
strategiska markinnehav har påbörjats för att skapa attraktiva boendemiljöer och en 
ändamålsenlig infrastruktur. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
I förhållande till riket (65 % mot snitt 56 %) är Karlshamns kommun duktiga på att 
möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling men vi når ändå inte upp till 
KFs indikatorsnivå för 2016 (minst 70 %). Däremot har kommunens information och 
tillgänglighet på webben ökat och når upp till målet. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
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Servicecenter kommer att inrättas under 2017 och kommer att vara motor i utbyggnaden av 
e-tjänster. 
Översyn av organisationen med bland annat ett gemensamt nämndssekreteriat syftar till att 
förbättra hanteringen av allmänna handlingar. 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Målet bedöms ha uppnåtts utifrån de genomförda insatserna.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Kommunen är delaktig i projekt för att skapa ökad samverkan mellan kommunen och 
Netport. 
En hållbar logistikutveckling sker i regionen med fokus på Stilleryd. Under året syns ett ökat 
intresse för Stilleryd och försäljningen har ökat. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommunen har under de senaste åren gått åt fel håll. Under 
2016 ses en ytterligare ökning av sjukfrånvaron och utvecklingen är alarmerande.  
Personalomsättningen bland chefer sjunker istället för tvärtom. 
Antalet timmar som utförs av timavlönade minskar däremot i kommunens alla verksam-
heter och det är en utveckling åt rätt håll. 
Kommunens ekonomiska resultat för 2016 visar på ett positivt utfall med 15,9 mnkr  
Kommunen visar på en positiv utveckling för att skapa en ekologiskt hållbar verksamhet. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Flera prioriterade insatser och aktiviteter pågår och är igångsatta för att hantera den ökande 
sjukfrånvaron. Exempel är bland annat insatser för att öka andelen tillsvidareanställda med 
heltidstjänst i förhållande till deltidstjänst. 
En kompetensförsörjningsplan är framtagen för att möte behovet av att kunna rekrytera och 
behålla goda chefer och medarbetare. 
Arbete pågår för att implementera ett servicecentra. Rekrytering är avslutad, ombyggnation 
är klar och upphandling av ett nytt digitalt servicecenterstöd är genomförd. 
Kompass Karlshamn, kommunens styr- uppföljnings- och kvalitetssystem fortsätter att 
utvecklas men ett omtag kommer att göras under 2017 inför budgetprocess 2018, 2019 och 
nästa mandatperiod. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Det är svårt att rekrytera ett antal olika yrkeskategorier och löneglidning för dessa grupper ses 
som en konsekvens av detta. 
Personer som kom med 2015 års flyktingström har börjat få uppehållstillstånd och placeras i 
kommuner. 
Ett fortsatt ökande krav på service, tillgänglighet och god krisberedskap vilket innebär att vi 
behöver driva, påskynda och iscensätta digitala lösningar för att klara detta. 
Ny lagstiftning inom LOU från och med 1/1 2017 
Införande av E-handel och krav på elektronisk fakturahantering. 
Ökad befolkning ger ökad bostadsefterfrågan och behov av tillgång till strategisk mark. Det är 
en stor utmaning att långsiktigt klara bostadsförsörjning och kunna erbjuda attraktiv mark för 
etableringar. 
I ett regionalt och nationellt perspektiv är utbyggnaden av sydostlänken mellan stambanan och 
Karlshamn strategiskt viktig. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 
     
Intäkter 73 806 72 695 62 154 10 541 
Kostnader -219 859 -227 938 -226 766 -1 172 
     
Nettokostnader -146 053 -155 243 -164 612 9 369 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
De största positiva avvikelserna beror framför allt på politiska utvecklingsprojekt, minskade 
kostnader för kollektivtrafik, vakanta tjänster som inte tillsatts och det tillfälliga statsbidraget 
för ökad flyktingverksamhet som inte använts fullt ut. 
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Socialnämnden 
 
Ordförande: Jan-Åke Berg 
Förvaltningschef: Camilla Gärdebring/ Ulrika Norden Johansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Individ- och familjeomsorg  
 Socialpsykiatri  
 Introduktion för nyanlända.  
 Vuxenenheten 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Försörjningsstödet, exklusive introduktion och ensamkommande, avviker på ett markant 
sätt från 2015.  Både utbetalningar och antal hushåll ökar avseende barnfamiljer.      
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Under 2016 beslutades att Arbetsmarknadsenheten vid årsskiftet 2016/2017 skall ha sin 
verksamhetstillhörighet närmare försörjningsenheten. Förhoppningen är att det skall 
fördjupa samarbetet och leda till fler i arbete. En ytterligare förändring är att 
Försörjningsenheten skall ingå i en gemensam enhet tillsammans med Introduktions-
enheten. Utbyte av kunskap mellan grupperna möjliggör att de klienter som nu är i år 3 av 
etableringen kan lämnas över på ett bra sätt samt att introduktionssekreterarna kan höja 
Försörjningsenhetens kulturkompetens. I och med den ökande invandring som Sverige har 
haft de senaste åren så är det viktig att ha kunskap för att bemöta och kartlägga klientens 
förmågor för att underlätta klientens möjligheter till självförsörjning. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Alla brukare som har en pågående insats skall vara delaktiga i utformningen av 
genomförandeplanen.  Målet är uppnått. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Under året har det varit ett flertal utbildningssatsningar avseende dokumentation där 
genomförandeplanen är en del. Enhetschefer och handläggare ansvarar för att bevaka och 
prioritera för att brukarnas delaktighet skall säkerställas i genomförandet av beslutad 
insats.  

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Verksamheten har varit framgångsrik avseende rekryteringar av socionomer vilka räknas 
till en mycket svårrekryterad yrkesgrupp. Personalomsättningen har varit låg. Sjuktalen 
ligger inom av KF beslutad nivå. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Framgångsrik rekrytering av socionomer och chefer. Ett tydligt ledarskap som leder till en 
god arbetsmiljö.  

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige har minskat drastiskt 
sedan årsskiftet 2015/2016. I mars 2016 fick Migrationsverket bara in 121 ansökningar från 
ensamkommande barn, jämfört med 9 000 i oktober, 8 000 i november och 3 000 i december 
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2015.  För Karlshamns del har det inneburit att det kommit 144 ensamkommande barn 2015 
och under 2016 har det endast kommit fyra barn.  
 
Med anledning av ovanstående har två av tre HVB- hem som drivs i kommunens regi avvecklats 
och flertalet av de barn som har varit i behov av fortsatt placering har placerats inom Curas regi.  
 
Ny LVU (lag om vård av unga) föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Den juridiska processen 
bevakas då föreslagen lagändring bedöms ställa högre krav på socialtjänsten.  
 
Ett viktigt område i den nationella strategin för frågor som rör alkohol, narkotika, doping och 
tobak (ANDT) är att man ser behov av att utveckla ett barn- och familjeperspektiv inom 
missbruks- och familjevården. Här krävs samplanering med andra aktörer såväl inom 
kommunen som externt. 
 
Ett annat område som lyfts fram är utveckling av brukarråd för långsiktigt hållbar 
brukarmedverkan och det är ett prioriterat utvecklingsområde inom Kunskap till praktik. 
Brukarens krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla 
missbruks- och beroendevården. Målet är att brukarens medverkan ska få genomslag i form av 
konkreta, relevanta och prioriterade förbättringar för brukare på både individ-, verksamhets- 
och strukturnivå.  
 
Verksamheten ska organiseras så att brukarens behov sätts i centrum. Verksamheten ska ha 
fokus på tidig upptäckt vid missbruk och förebyggande arbete. 
 
I förvaltningen är riktlinjer framtagna för myndighetsutövningen gällande vuxna med missbruk 
och/eller boendesociala problem. Riktlinjerna ska tydligt beskriva vilka öppenvårdsinsatser 
som ska finnas på hemmaplan och hur socialnämnden vill att de ska användas. Riktlinjerna 
innehåller ambitionsnivå och kriterier för att bevilja frivillig heldygnsvård på behandlingshem.  
 
Insatser i form av personligt utformat stöd, boendestöd och mobila teamet, har delat ansvar 
mellan socialnämnd och omsorgsnämnd. Behovet av personligt utformat stöd väntas öka med 
ca 15 personer årligen 2016 – 2018.  
 
Verksamheten ser ett fortsatt högt antal orosanmälningar gällande barn som far illa, vilket 
medför en ökad handläggning och även placeringar.  Utvecklingen i Karlshamn ligger i paritet 
med ökningen i Sverige och bedömningen är att anmälningarna kommer att ligga kvar på en hög 
nivå.  Det kan medföra att antalet placeringar ökar.  
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår inom den 
kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan huvudman, 
exempelvis neddragningar av slutenvårdsplatser och kortare vårdtider inom både somatisk och 
psykiatrisk vård.  
 
Boende för socialnämndens målgrupper är en utmaning. Detta gäller såväl boende för de 
nyanlända som kommer och andra målgrupper inom socialnämndens område. En god 
samverkan med fastighetsägare är en förutsättning för att tillgodose de behov av bostäder som 
finns. Förvaltningen har sökt och blivit beviljade statliga medel för att jobba med privata 
fastighetsägare i frågan. 
 
Idag går det inte att bedöma hur etableringsreformen påverkar kommunens verksamhet på sikt. 
En stor utmaning är hur verksamheten skall hantera integrationsfrågorna framöver. 
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Svårigheter med att rekrytera personal fortsätter, konkurrensen är hög och för att lyckas med 
rekryteringen måste kommunen och förvaltningen var en attraktiv arbetsgivare genom att 
erbjuda utveckling, utbildningar, bra introduktion samt stöd och handledning.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter -64 052 -115 603 -45 452 -70 151 
Kostnader 154 775 210 803 143 113 67 690 
     
Nettokostnader 90 723 95 200 97 661 2 461 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Socialnämndens överskott på 2,4 mnkr inkluderar Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 
148 om utökad budgetram för 2016 med 2,8 mnkr. 5,0 mnkr har förts över från 
Integrationsfonden. 
 
Vuxna missbrukare, försörjningsstöd och verksamheten för övriga vuxna har ett underskott till 
stor del beroende på placeringskostnader. 
 
Inför 2016 höjde Migrationsverket sin etableringsschablon för nyanlända från och med 1 januari 
2016 till 125 tkr för personer under 65 år (jmf år 2015 83,1 tkr) vilket har gett kommunen en 
positiv effekt. Under hösten och vintern har det planlagts en avveckling utav 2 HVB-hem som 
drevs i egen regi, Rosen och Torpet. Barnen som bodde där har antingen fyllt 18 år och således 
flyttat till Migrationsverket asylboende alternativt flyttat till Cura.  
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Omsorgsnämnden  
 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Camilla Gärdebring/ Ulrika Norden Johansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Omsorgsnämndens uppgift är att ansvara för insatser och stöd till äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av olika sociala 
skäl behöver råd, hjälp och stöd. 

 Stöd i särskilt boende  
 Stöd i ordinärt boende  
 Stöd och service  
 Hälso- och sjukvård 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukare en god omsorg, 
vård och stöd.   
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten med fokus på brukarmedverkan.      
Utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal har genomförts gällande bemötande, 
förhållningssätt och samtalsmetodik. 
Uppstart av projekt vardagsrehabilitering med mål och syfte att stärka ett 
vardagsrehabiliterande arbetssätt hos alla medarbetare i hemtjänsten. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukarna sig trygga och 
trivs i sin boendemiljö. Brukare i verksamhet stöd och service upplever en meningsfull 
sysselsättning.  Brukare i verksamhet särskilt boende upplever meningsfullhet i vardagen. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Nybyggnation har skett och sker av särskilda boendeplatser för att möta äldres behov av 
attraktiva boendemiljöer.  
Stöd i särskilt boende har arbetat med icke farmakologiska metoder för att minska 
medicinintag och utveckla det personcentrerade förhållningssättet.  

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Upplevelsen hos brukare i ordinärt boende gällande att personalen tar hänsyn till deras 
åsikter och önskemål når inte upp till KF beslutade nivå för 2016. Utfallet i den nationella 
brukarundersökningen har dock succesivt förbättrats sedan 2014.  
Alla personer med insats från verksamhet stöd och service ska vara/ ges möjlighet att vara 
delaktiga i planeringen av genomförandet. Målen är inte uppfyllda helt utifrån 
genomförandeplanen eftersom brukaren eller företrädare inte varit delaktig i alla. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Dialog med den enskilde utifrån önskemål om t ex tider, dagar är viktigt för upplevelsen av 
möjligheten att kunna påverka sina insatser. Fokus på lyhördhet i det dagliga mötet med den 
enskilde är en viktig faktor.  
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I stöd och service har man arbetet utifrån metoden ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, brukaren har kunnat tillgodogöra sig informationen på ett 
enklare sätt. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Minskning av sjukfrånvaron är inte nådd utifrån 2013 års nivå. 
Det pågår förbättringsarbete i varje verksamhet i Omsorgsförvaltningen med en 
brukarmedverkan på 25 %. 
Omsorgsnämnden har ett plus resultat för 2016. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
I förvaltningens olika verksamheter har fokus varit på hur vi arbetar med den goda 
arbetsplatsen, enhetscheferna har fått olika verktyg för dialog på arbetsplatserna genom 
utbildning. Arbetet pågår på olika sätt och utifrån respektive enhets förutsättningar.  
Lärandeprocessen och ta del av goda exempel och framgång är viktig.  
Arbetet utifrån projekt BICAB har fortsatt underåret och viktigt fokus har varit att ha rätt 
bemanning utifrån behovet av vikarier för att lösa planerad och akut frånvaro. En långsiktig 
och bra grund för att lösa frånvaro som uppstår både planerad och oplanerad är en 
grundförutsättning för en god kvalitet på verksamheten. Detta arbeta har utvecklats under 
året och fortgår.  
Arbetet med att minska antalet delade turer pågår inom ramen för det fortlöpande arbetet 
med bemanning och mätning gjordes i förvaltningens verksamheter under våren 2016.  

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den demografiska utvecklingen visar att vi blir allt fler äldre och att medellivslängden ökar. 
Antalet invånare 80 år och äldre förväntas öka med 30 % under de kommande 10 åren nationellt. 
I befolkningsprognos för Karlshamn ökar antalet personer över 80 med 26 % fram till 2024.  
 
Enligt bedömning av befolkningsutveckling beräknas att det behövs 50-60 nya lägenheter i 
särskilt boende i Karlshamn fram till 2024. För att möta utvecklingen och kunna erbjuda en god 
och kvalitativ vård och omsorg har Omsorgsförvaltningen i samarbete med Karlshamns 
bostäder påbörjat projekteringen för att under 2018/2019 bygga ytterligare 30-40 lägenheter i 
särskilt boende i Asarum. Under 2017 färdigställs 20 nya lägenheter på Ekegården i Mörrum 
samt 48 lägenheter i Asarum på Östralycke. 
 
Verksamheten har sedan hösten 2013 sett en ökning av antalet bedömda timmar i hemtjänsten, 
under 2016 har ökningen planat ut.  Fler kommuninvånare har behov av insatser och framför 
allt har fler personer ett behov av omfattande stöd och hjälpinsatser under hela dygnet. Behoven 
inom stöd i ordinärt boende beräknas fortsätta öka. 
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår inom 
kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan huvudman. 
Landstinget i Blekinge gör neddragningar av slutenplatser och satsar på att ge avancerad 
medicinska insatser i hemmet. 
 
Det egna hemmet är och kommer bli den framtida platsen för vård och omsorg. Ett nära och 
utvecklat samarbete mellan huvudmännen är viktigt för en utvecklad vård och omsorg i det 
ordinära boendet.  
 
Utvecklingsarbete kommer att behöva göras för målgruppen personer med demenssjukdom, det 
gäller både i Karlshamn och riket. Nya nationella demensriktlinjer är under framtagande. 
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Ett lagförslag är presenterat där utredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag 
upphävs och ersätts av en ny. Det innebär att fristdagarna ändras från fem dagar till tre dagar då 
patient är färdigbehandlad inom slutenvården, vilket medför att kommunen måste tillse vård 
och omsorg redan tre dagar efter anmälan om utskrivningsklar. Lagen kommer förmodligen 
träda i kraft under hösten 2017.  
 
I ett litet län som Blekinge bör samverkansfrågor mellan kommunerna behandlas, för att skapa 
en ökad tillgänglighet och service kring produkter och tjänster. Det finns behov av samverkan, 
samordning och informationsutbyte kring brukare/patienter i gränssnittet mellan den 
kommunala hemtjänsten och hemsjukvården respektive den landstingsdrivna vården. Utifrån 
detta måste e-hälsa och välfärdsteknik ses som en stor möjlighet att bedriva effektiv hälso- och 
sjukvård.  
 
Karlshamns kommun följer den nationella trenden avseende för personer med 
funktionsnedsättning. De totala behoven förväntas fortsätta att öka. För att möta utvecklingen 
krävs en strukturell förändring i verksamheten. Samplanering med det kommunala 
bostadsbolaget och andra aktörer på bostadsmarknaden är viktig del för att möta denna 
utveckling.  
 
Utvecklingen kommer att medföra att det kommer saknas personal med rätt kompetens inom 
vård och omsorg. Detta ställer krav på omsorgens resurser, vilket inte kommer att kunna mötas 
utan det paradigmskifte som den nya tekniken innebär och att utveckling av nya arbetssätt.  
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som nationellt inom området. Prioriterade 
områden kommer att vara det fortsatta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare samt 
arbetet med att få ner sjukfrånvaro inom verksamheten. Mer övergripande insatser behöver 
göras för att säkerställa att sjukfrånvaron minskar och ett mer förebyggande arbete kan vara en 
insats. 
                         
Idag har verksamheten svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier pga den konkurrens som 
uppstått från andra kommuner och aktörer på marknaden.  Aktuella yrkesgrupper är chefer, 
socialsekreterare samt specialistutbildade sjuksköterskor. För att få medarbetare till våra 
verksamheter är arbetet med att uppfattas och vara en attraktiv arbetsgivare mycket viktigt. 
Inom området attraktiv arbetsgivare finns bl a behov av fortsatt utvecklingsarbete inom 
området flexibla arbetstidsmodeller för bemanning och schemaläggning. För att säkerställa vår 
personalförsörjning nu och på sikt kommer vi att behöva hitta nya modeller. 
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter -98 765 -108 607 -92 494 16 113 
Kostnader 685 645 721 197 719 174 -2 023 
     
Nettokostnader 586 880 612 590 626 680 14 090 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Omsorgsnämnden påvisar ett överskott på 14,1 mnkr för 2016 vilket bland annat beror på 
minskade kostnader pga. vakanta tjänster och mindre utbildningskostnader. De tilldelade 
stimulansmedlen ger ett överskott på 8,7 mnkr. 
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Stöd i ordinärt boende har under 2016 kunnat redovisa en mindre ökning av bedömda timmar 
mot vad som budgeterades. Verksamheten har även ökade intäkter i form av 
omvårdnadsavgifter och trygghetslarm vilket bidragit till resultatet. 
 
Stöd i särskilt boende har ett överskott på 3,8 mnkr. En anledning till lägre kostnader är att 
Östralycke stängde ner enheter under hösten och personalen omfördelades. En orsak avseende 
intäktsökning är omställningen av korttidsplatser till Särskilt boende. Däremot har kostnaden 
för utskrivningsklara överskridit budget med 4,2 mnkr.   
    
Resultatet på -9,4 mnkr för verksamheten Stöd och service beror främst på ökade kostnader för 
barnverksamheterna Korttids, den nya verksamheten Barnboende och Personlig assistans. De 
ökade kostnaderna för Personlig assistans beror på förflyttningen av assistans ärenden från SFB 
till LSS. 
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Nämnden för barn, ungdom och skola 

Ordförande: Tobias Folkesson 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Fritidshem 
 Fritidsgårdar 
 Musikskola 
 Ire Natur- och kulturskola 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Det finns utmaningar när det gäller rekrytering av utbildad personal, ökat barn- och 
elevantal (med lokalbrist som följd) och elevgrupper som är heterogena. Trots 
utmaningarna är bedömningen att Karlshamns kommuns utbildningsverksamheter håller 
en god kvalitet. Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att kommunen behöver 
arbeta med ökad likvärdighet och inkludering (t ex att minska resultatskillnader mellan 
pojkar och flickor).  
Skolinspektionen har under året lämnat sitt yttrande över förskolor, skolor (vissa) och 
huvudman. Där konstateras att barnen i förskolorna i Karlshamns kommun erbjuds en 
verksamhet där omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet. Även skolor och huvudman 
genomgår den regelbundna tillsynen enbart med mindre anmärkningar, där samtliga under 
året är åtgärdade.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Ett ökat tryck på verksamheterna har bland annat hanterats genom utökning med nya 
ändamålsenliga paviljonger. Förskolan har tagit fram och implementerat ett nytt material 
för utveckling av barn och elevers inflytande. Deltagande i Läslyftet och Matematiklyftet 
(avslutades våren 2016).  
Flera skolor har under året deltagit i den interna kompetensutveckling som erbjuds 
verksamheterna i form av en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Detta är en viktig beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i 
undervisningen. 
Projektmedel har sökts och erhållits för projekt kring utvecklingsdialog från SPSM. Projekt i 
grundskolan som utvecklar samarbete med det omkringliggande samhället. Utveckling av 
demokratiarbete, bland annat genom elevresor till koncentrationsläger i Tyskland. 
Införande av en-till-en (en dator till varje elev) i skolan åk 1-9. 
Merparten av personalen i förskola och skola har under året genomgått utbildning i 
Normkritiskt förhållningssätt med genuspedagog Lisa Andersson Tengnér. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att Karlshamns kommuns barn och elever har god tillgång till kulturella 
inslag och estetiska lärprocesser i utbildningen och att delaktighet och inflytande är ett 
ständigt prioriterat område. 
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Förskolan deltar i de kulturarrangemang som erbjuds genom kulturgarantin 
(Blekingemodellen). Detta innebär att varje förskolebarn, 3-5 år, får tre musik- eller 
scenföreställningar per läsår.  
Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd 
(programmet för Skapande skola) samt deltagande i Blekingemodellens utbud borgar för 
processer som skapar delaktighet. 
Merparten av personal i förskola och skola har deltagit i gemensam utbildning kring 
jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt. 
Många processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i såväl förskola som skola. 
Med bidrag för sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, och i samverkan med Fritidskontoret, har fritidsgårdsenheten kunnat 
utöka utbudet av aktiviteter (gratis bad, organiserade aktiviteter på spontanidrottsplatsen 
vid Österslättsskolan mm). 
Ire natur- och kulturskola startade upp verksamheten igen under 2016. 
Verksamheten har sökt och erhållit EU-medel för kompetensutvecklingsinsatser kring 
mottagande av nyanlända (PIK). 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Inom nämndens verksamhetsområden finns utmaningar att möta; bland annat brist på 
utbildad personal. Dock har flera proaktiva insatser gjorts under året.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Såväl förskola som skola har implementerat KPP (kvalitetssäkrad personalplanering). 
Ledningsorganisationen har förstärkts på förvaltningsnivå och en förändrad 
förskoleorganisation har implementerats. Detta har lett till förändrade och mer attraktiva 
chefsuppdrag, med förbättrade förutsättningar för ledningsuppdraget.   
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
Skollagens 4 kap och Skolverkets allmänna råd. Det innebär att styrningen av nämndens 
verksamhet grundar sig på faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, resultat av 
brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Demokratisk kompetens måste betonas – etiska förhållningssätt, värdegrundsarbete. 
  
Inkludering. Nödvändighet av att anpassa lärmiljöer så att de utformas för att tillgodose alla 
elevers behov. Ökande behov av anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd. 
  
Migration och integration. 
  
Personalförsörjning och personalutveckling. Professionsutveckling och kollegialt lärande. 
Attrahera legitimerade lärare. 
  
Digitalt lärande. Barn och elever kommunicerar, söker kunskap, skapar och lär sig med hjälp av 
modern teknik. 
  
Jämställdhet och likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck. 
  
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Förskolan och skolan ska stimulera barns och 
elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 
     
Intäkter 52 900 73 619 51 951 21 668 
Kostnader -578 646 -624 560 -611 193 -13 366 
     
Nettokostnader -525 746 -550 900 -559 242 8 302 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämndens budget uppgick år 2016 totalt till 559,2 mnkr. Resultatet för 2016 innebär en positiv 
budgetavvikelse på 8,3 mnkr vilket motsvarar 1,51 %. 
 
Inom förskolan har nya avdelningar behövt öppnas under hösten på grund av ökat barnantal. 
Detta har kunnat genomföras delvis på grund av statsbidrag. Svårigheten att få utbildad personal 
på plats vid nyanställningar, sjukskrivningar m.m. har bidragit till att det blivit ett ekonomiska 
överskott för förskola och barnomsorgen.   
 
I grundskolan har elevantalet ökat och det kommer fortsatt att öka framöver enligt 
befolkningsprognosen. En del av dessa elever är nyanlända som bidrar till att kostnaderna för 
Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ökar.  
 
Musikskolan uppvisar ett överskott och även verksamheterna Ire natur- och kulturskola, 
fritidsgårdar och fritidshem för barn i årskurs 4-6 uppvisar sammantaget ett positivt resultat.  
 
Särskolan har ett underskott i årsbokslutet för 2016 på grund av att antalet elever ökat genom 
bland annat inflyttning samtidigt som komplexiteten kring vissa elever vuxit. 
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Gymnasienämnden 
 
Ordförande: Paul Hedlund 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Gymnasieutbildning på nationella program 
 Gymnasieutbildning på introduktionsprogram 
 Gymnasiesärskola, nationella och individuella program 
 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 Kommunal vuxenutbildning i egen regi och entreprenad inklusive SFI 
 Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 
 Lärcentrum (vuxenutbildning på entreprenad på delegation, yrkeshögskola, projekt, 

studerandeservice och uppdrag) 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Inriktningsmålet rymmer de viktigaste verksamhetsmålen för gymnasium och vuxenut-
bildning – lärande och trygghet. Karlshamns kommun uppnår resultat när det gäller betyg 
och genomströmning som är likvärdiga eller bättre än i riket. Enligt SKL:s Öppna 
Jämförelser (ÖJ) för gymnasiet 2016 placerar sig Karlshamn inom flera områden bland de 25 
% bästa kommunerna i Sverige. Vuxenutbildningens elever upplever att de i hög grad når 
målen med sina studier. I enkäter genomförda under 2015 och 2016 uppger eleverna att de 
känner sig trygga i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det förekommer upplevda 
kränkningar men verksamheterna har goda rutiner att förebygga och åtgärda och bedriver 
ett främjande arbete med olika aktiviteter under året. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Utvecklingen går mot bättre måluppfyllelse enligt läroplanens mål goda genomströmnings-
tal och bättre betygsresultat för elever på gymnasiet. Den stora tillströmningen av 
nyanlända under 2015-2016 kommer sannolikt att få konsekvenser för dessa resultat under 
kommande år.  
De viktigaste händelserna i relation till målområdet under 2016 är: 

 Ny organisation på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.  
 Ledningsgrupper i alla skolenheter och lärare på gymnasieskolan organiseras tydligare i 

skolenheter. 
 Tillsättning av 17 förstalärare, varav 1 i gymnasiesärskolan och 3 i vuxenutbildningen, med 

uppdrag att utveckla det kollegiala lärandet i syfte att höja måluppfyllelsen. 
 En samlad gymnasiesärskola på Väggaområdet. 
 Förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet.  
 Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasium och vuxenutbildning. 
 Start av ”Hörnan” som en plats för elever inom yrkesintroduktion, vuxna studerande och 

snabbspår för nyanlända unga som inte kan nå behörighet för nationellt program.  
 

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Bedömning av måluppfyllelse 
Elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen upplever att de har 
inflytande över sin utbildning i de allra flesta klassrum och sammanhang. Skolinspektionen 
konstaterade vid sin senaste tillsyn (2015-2016) att elevers involvering i lärandeprocessen 
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var ett förbättringsområde. Elever uppger att inte alla lärare redogör för kursmål och 
kunskapskrav eller ger kontinuerlig feedback.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Forum för elevinflytande har bildats i alla skolenheter i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och vuxenutbildningen. I dessa fora kan synpunkter av betydelse för eleverna framföras och 
analyser ske i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån vad som sammanställts för betygs- 
och enkätresultat. På övergripande nivå finns på gymnasiet ett rådslag, där elevkårens 
styrelse, verksamhetschef och gymnasienämndens ordförande samtalar om viktiga frågor 
för eleverna och verksamheten. 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
När det gäller andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar två år efter utbildningen visar ÖJ 2016 att Karlshamns kommun har en 
nedåtgående kurva jämfört med 2015.  
Elevers kunskaper valideras i högre grad än tidigare inom vuxenutbildningen. Arbetsmark-
nadens behov av arbetskraft är stort inom flera områden och de utbildningar som ges inom 
vuxenutbildningen har matchats mot arbetsmarknadens behov enligt upprättad utbildnings- 
plan för 2016. 
I november 2016 hade Vägga gymnasieskola 69 registrerade UF-elever som tillsammans 
arbetade i 30 företag. Antalet gymnasiala lärlingar ökar och förväntas öka ytterligare genom 
ett projekt i skolenhet 3 och att lärlingsutbildningen erbjuds främst från årskurs 3.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 Utbildningsplan kopplat till verksamhetsplan har tagits fram för att styra utbudet av 
yrkesutbildning för vuxna. Ny utbildningsplan utarbetas för 2017. 

 Gymnasieingenjörsutbildning har startat inom ”Hållbar energi”. 
 Utbildning av vuxna inom restaurang, byggbranschen och för barnskötare sker i samarbete 

mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Samarbetet mellan verksamheterna har 
utökats under året.  

 ”Hörnan” har etablerats och ska stödja elever inom vuxenutbildningen eller de elever som 
finns i gränslandet mellan gymnasium och vuxenutbildningen. Verksamheten kommer att 
utvecklas ytterligare under 2017. Syftet är etablering på arbetsmarknaden. 

 APL utvecklas och kommer att utvecklas ytterligare under 2017. Det finns en 
utvecklingsgrupp och under våren 2017 ska ett lokalt allmänt råd utarbetas. 

 En förstalärare på gymnasiet har som uppdrag att öka samarbetet med arbetslivet för 
gymnasiearbetet och två förstalärare har i uppdrag att utveckla det entreprenöriella 
lärandet. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
När det gäller effektivitet finns mycket att göra när det gäller struktur för möten, 
administrativa rutiner, kommunikation på olika digitala plattformar. Organisation och 
struktur på gymnasieskolan har formats för att i ökad omfattning skapa möjligheter för 
lärare att samverka kring elever.. Inom vuxenutbildningen har grupper skapats för olika 
kvalitetsområden, som har stor frihet att generera idéer och aktiviteter kopplade till 
läroplanens mål.   
Andelen behöriga och legitimerade lärare i gymnasiet och vuxenutbildningen är i paritet 
med riket och för gymnasiesärskolan är den hög avseende tillgången på specialpedagoger.. 
Personalomsättningen ökar, särskilt inom lärarkollektivet, eftersom tillgången är begränsad 
och det finns tendenser att personal byter arbetsgivare i syfte att höja lönen. Detta kommer 
att kunna ge negativa effekter på måluppfyllelsen på sikt. 
Det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet men det pågår ett förbättringsarbete 
som kommer att ge resultat på några års sikt.  
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 Handlingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet har tagits fram på huvudmannanivå 

efter skolinspektionens föreläggande och arbetet med att skapa systematik och 
dokumentation har inletts. 

 Lärarlönelyftet är en viktig satsning som höjer lönerna för lärare men har också skapat 
missnöje hos den del av personalen som inte har fått ta del av satsningen. Detta kommer 
sannolikt att öka personalomsättningen ytterligare. 

 Förstalärare har tillsatts som under hösten har kartlagt forskningsläget och skolans 
utgångsläge inför att formulera sina uppdrag.  

 Flera lärare har fått möjligheter till längre utbildningar med bibehållen lön, ibland med 
statsbidrag (yrkeslärare) och ibland med kommunala medel.  

 Det har varit problematiskt att få igång arbete kring IKT och lärande och att utveckla 
lärplattformen. Det arbetet kommer att intensifieras under 2017 under ledning av IKT-
samordnare och chefen för samordning. 

 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 53 572 58 178 42 556 15 622 
Kostnader -208 476 -221 480 -206 225 -15 255 
     
Nettokostnader -154 904 -163 302 -163 669 367 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Gymnasienämnden har en budget i balans, däremot skiftar det mellan de olika verksamheterna.  
  
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har ett underskott vilket beror på interkommunal 
ersättning.  
 
Vuxenutbildningen har ett överskott vilket främst beror på intäkter från Migrationsverket och 
intern uppdragsförsäljning på SFI. 
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Kulturnämnden 
Ordförande: Lena Sandgren 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Kultur Karlshamn 
 Konsument Karlshamn 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Kultur Karlshamn har under året bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete för att erbjuda 
utbud, miljöer, förhållningssätt och bemötande. Arbetet har bland annat fokuserats på att 
bredda målgrupper och utbud och att nå nya målgrupper har prioriterats. Bedömningen är 
att Kultur Karlshamn har bidraget till god livskvalitet för kommunmedborgaren. Det saknas 
lokalmässiga förutsättningar i Stadsbiblioteket för att målet ska vara helt uppfyllt. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Genomfört Berättarkraft i regionen (i samarbete med Blekinges fem kommuner). Program-
verksamhet, exempelvis filmrullen, föreläsningar, familjeföreställningar, babycafé, bokcirkel, 
skolbio och språkcafé. Kulturutbud i enlighet med Blekingemodellen. Planerat och 
genomfört kulturinslag under Östersjöfestivalen. Utdelat Kulturstipendium. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Kultur Karlshamn bedömer att årets arbete har lett fram till att målen helt har uppfyllts. 
Språkcaféer och ökad tillgänglighet av utbud och media, riktad mot nya målgrupper, skapar 
nya möjligheter till inflytande och delaktighet. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter verksamheten att 
utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utvecklas och nya verksamhetsområden 
skapas, till exempel inom bildkonstområdet. 
Arbetet med att aktualisera biblioteksplanen har avslutats. Läsfrämjande arbete har ägt rum 
bland annat genom Berättarkraft. Information och synliggörande av information om 
tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster sker dagligen liksom arbetet med att öka 
medborgarnas digitala kunskaper Exempel på insatser är mobil verksamhet riktad mot 
personer med annat modersmål än svenska, och workshops för andra utvalda målgrupper.  
Biblioteksverksamheten har slutfört implementering av RFID-tekniken, Radio Frequency 
IDentification, vilket innebär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik.  
Konsument Karlshamn står inför en förändring gällande servicenivå, tillgänglighet och 
organisationstillhörighet. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Det finns processer att arbeta vidare med inom enheten, men sammantaget är bedömningen 
att Kultur Karlshamn är en organisation i framkant och en verksamhet som ständigt flyttar 
sina positioner framåt mot en mer innovativ organisation. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Det strategiska arbetet och analysarbetet (kopplat till Kompassens strukturer och 
uppföljningsprocesser) förflyttar verksamheten framåt. Utvärdering visar att medarbetarna 
i mycket hög grad känner till de övergripande målen för verksamheten och vet hur de ska 

72



63 

arbeta. Back-office organisation är implementerad, vilken medför effektivare 
resursutnyttjande och ökad service. En tydlig projektorganisation är implementerad. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Stadsbibliotekets provisorium i Citygallerian medför att verksamheten saknar förutsättningar 
att bedriva den komplexa verksamhet som bibliotekslag och andra styrdokument föreskriver. 
Genom flytten har lokalyta försvunnit, vilken behövs för att kunna bedriva läsfrämjande 
verksamhet, möta mångfald och mångspråkighet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-
verksamheten mm. Avsaknaden av magasinsyta är påtaglig.  
 
Bibliotekens funktion som mötesplats får en allt större betydelse. Öppna demokratiska arenor 
lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt bland annat för entreprenörer 
inom kulturella och kreativa näringar, samverkan med Netport m.fl. Den tillfälliga lokaliseringen 
i Citygallerian medför att Stadsbiblioteket har svårt att möta behovet av mötesplats.  
 
Konsument Karlshamn fortsätter att, i nya lokaler, erbjuda konsumentrådgivning, 
energirådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Den enda lagstadgade verksamheten är 
budget- och skuldrådgivningen. Enligt 2§ i Skuldsaneringslagen framgår att ”kommunen skall 
inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget och 
skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under 
skuldsaneringsförfarandet under löptiden för en betalningsplan.” 
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 2 074 2 619 2 578 -109 
Kostnader -27 001 29 679 -29 354 -326 
     
Nettokostnader -24 927 -27 060 -26 776 -435 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Driftsbudgeten visar på ett underskott på 0,4 mnkr för 2016 framför allt beroende på extratjänst 
för flytten till nya lokaler i Citygallerian.  
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Tekniska nämnden inkl VA 
 
Ordförande: Mats Dahlbom 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Driftservice 
 Måltidsservice 
 Fastighetsservice och förvaltning 
 Städservice 
 Gata, drift och underhåll 
 Sotning, drift och underhåll 
 Trafik 
 VA, drift och underhåll 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har uppnått de mål som finns framtagna i nämndens VP gällande Karlshamn 
erbjuder god livskvalitet 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Under året har tekniska nämnden arbetat med målet kommuninvånarna känner sig trygga 
och det är främst inom gata och trafik som arbetet har utförts. Med erforderlig belysning på 
rätt platser gällande gator och G/C vägar och ökad trafiksäkerhet är de uppsatta målen 
nådda. Inom VA har arbetet inriktats på att bibehålla god vattenkvalitet och avlopp. 
De planerade trafiksäkerhetsåtgärder som genomförts under året är: 

-  - Åtgärd vid Bodetorpsskolan 
-  - Gångfartsområden längs Kungsgatan och Ronnebygatan. 
-  - Utbyggnad av G/C-väg Hunnemaravägen/Rosenvägen.  
-  - Byggnation av ny utfart från Nyemöllevägen mot Strömmarondellen och ombyggnad av 

infart mot Nyemöllevägen söder om McDonalds är klar.  
Under året har en ny rutin utarbetats mellan gatuenheten och KEAB gällande felanmälan av 
belysning. Detta ska säkerställa att 80 % av alla felanmälningar gällande belysning är 
behandlade och åtgärdade inom 6 dagar. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Enligt SCB medborgarundersökning av nöjd kund index så är medborgarna nöjda med 
kommunens vatten och avlopp. Index 80 är något lägre än föregående mätning men ändå 
exakt detsamma som genomsnittet hos kommuner av vår storlek och något högre än snittet 
på samtliga kommuner.  
Resultatet för gator och vägar är också lägre än tidigare men ligger något över snittet med 
ett index på 57.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Tekniska nämndens mål har varit att bibehålla och utveckla gator, vägar och VA med hög 
säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.   
Under 2017 ska en beläggningsutredning genomföras. VA:s arbete med att bibehålla god 
kvalitet av vatten och avlopp för Karlshamns kommuns innevånare och företagare har stått 
inför en stor utmaning i och med den vattenbrist som uppstod i sydöstra Sverige och som 
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även påverkat vårt vattensystem. Reducerad tappning av vatten från sjön Mien har fått 
tillgripas för att säkra vattenförsörjningen. Detta har krävt en omfattande arbetsinsats vad 
gäller kontakt med myndigheter, media och allmänhet. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Målen med att minska energianvändning i kommunala verksamheter är uppnått gällande 
fjärrvärme och elförbrukning.  
KF:s indikator att 50 % av fordonsparken ska vara klassade miljöbilar når vi nästan med ett 
utfall på 49 %. 
2016 fick vi en utmärkelse för att vara bästa biogas kommun i Blekinge. 
KF:s indikator att 28 % av andelen inköpta livsmedel ska vara ekologiska nås inte fullt ut, 
utfall 26,3 % 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Tekniska nämnden har främst arbetat med 2 mål. Att säkerställa ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler utifrån verksamheternas behov och att kommunen som helhet och 
kommunens interna serviceverksamheter utvecklas långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt. 
Fokus har varit att bistå verksamheterna med fastighetskompetens och ändamålsenliga 
lokaler, fortsätta mätningar av städobjekt och kvalitet samt att föra en fortlöpande dialog 
med driftservice kunder.  
Miljöeffektiva lösningar för ex energieffektivitet har tagits fram och måltidservice har utökat 
utbudet av ekologiska varor ute i våra verksamheter. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer enligt SKL:s prognoser att utvecklas 
negativt de närmaste åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att resurser behöver 
frigöras genom att arbeta smartare och mer effektivt i alla verksamheter. Det kan innebära nya 
tekniska lösningar, arbetsmetoder och organisationsmodeller. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet när det gäller 
stadsplanering och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering och 
behov reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven för VA kraftigt de närmaste åren. 
 
Det finns ett ökad efterfrågan inom både för omsorg och skola/förskola i takt med en ökad 
inflyttning och förändrade demografiska förutsättningar. Här har samtliga förvaltningar ett 
omfattande arbete framför sig för att bidra till att möta dessa behov. Detta innebär bland annat 
att verksamheternas lokalbehov ökar kraftigt.  
 
Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot ökad rörlighet och brist inom vissa 
yrkeskategorier. Karlshamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare för både specialister inom nischområden och inom områden som inte 
kräver lika mycket kompetens men där numerären är större. Detta är en kritisk faktor för flera 
av förvaltningens verksamheter och vi ser redan att andra aktörer på marknaden lockar med 
villkor som kommunen i dagsläget har svårt att konkurrera med. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning, Tekniska nämnden exkl VA 
  Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 
     
Intäkter 280 581 276 177 277 094 -917 
Kostnader -353 160 -347 650 -353 833 6 183 
     
Nettokostnader -72 579 -71 473 -76 739 5 266 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämnden har låga vinterväghållningskostnader efter en mild vinter och järnvägsspår visar ett 
överskott p.g.a. att upphandlingen av entreprenaden inte är klar.   
Tillfälliga vakanta tjänster och sjukskrivningar har inte varit tillsatta med vikarier. 
Skogsförvaltningen har plus på försäljning inom produktionsskog. 
 
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning, VA-enheten 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 78 017 81 388 76 246 5 142 
Kostnader -77 311 -78 083 -76 246 -1 837 
     
Nettokostnader 706 3 305 0 3 305 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
VA-enheten har ett överskott på 3,3 mnkr för 2016. Detta beror på planerat överuttag av 
brukningsavgifterna. Överuttaget ska fonderas till projekt 1560 Reservvatten. 
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Resultat- och balansräkning VA-enheten 2016 
Resultaträkning tkr    
 Not 2016-12-31 2015-12-31 
Verksamhetens intäkter 1 81 388 78 017 
Verksamhetens kostnader 2 -65 014 -64 606 
Avskrivningar 3 -9 913 -9 050 

    
Verksamhetens nettokostnader  6 461 4 361 
(varav jämförelsestörande kostnader)  0 0 
    
Skatteintäkter    
Finansiella intäkter 4 0 0 
Finansiella kostnader 5 -3 155 -3 655 

    
Resultat före extraordinära intäkter 3 306 706 

    
Extraordinära intäkter   0 0 
Extraordinära kostnader   0 0 

    
Årets resultat  3 306 706 

 
Balansräkning tkr    
    
TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 130 764 126 841 
Maskiner och inventarier 7 4 405 5 379 
Pågående investeringar 8 0 0 

    
Summa materiella anläggningstillgångar  135 169 132 220 

    
Omsättningstillgångar    
Förråd    
Kundfordringar    
Övriga fordringar    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 0 
Kassa och Bank  0 0 
    
Summa omsättningstillgångar  0 0 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  135 169 132 220 
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
 Not 2016-12-31 2015-12-31 
Eget kapital    
Ingående eget kapital  10 3 887 3 182 
Årets resultat Vatten  -1 122 -1 895 
Årets resultat Avlopp  4 427 2 601 
Utgående eget kapital  7 192 3 887 
    
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner 11 0 0 

    
Skulder    
Långfristiga skulder 12 126  882 126 849 
Lån av kommunen    
    
Investeringsfond  0 0 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder    
Övriga skulder    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 095 1 483 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  135 169 132 220 

 
NOTER (tkr)   
   
Not 1 Verksamhetens intäkter 2016-12-31 2015-12-31 

   
Brukningsavgifter 54 718 49 665 
Anslutningsavgifter  0 0 
Övriga intäkter inkl interna fördelningar 26 670 28 352 

   
Summa 81 388 78 017 
   
Not 2 Verksamhetens kostnader 2016-12-31 2015-12-31 

   
Material  6 204 6 203 
El 4 810 4 898 
Övriga kostnader 27 522 32 478 
Köpt vatten 155 153 
Personalkostnader 18 569 17 614 
Hyror 409 409 
Externt köpta tjänster 5 323 640 
Från förvaltningen fördelade kostnader 1 443 1 737 
Från kommunen fördelade kostnader 579 475 
Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 
Summa 65 014 64 607 
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Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 2016-12-31 2015-12-31 
   
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:   
   
Materiella anläggningstillgångar År % 
Vatten och avloppsledningar  50 2 % 
Byggnader, vattenverk, avloppsverk och 
grundvattenbrunnar 33 3 % 
Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar 10 10 % 
Inventarier, verktyg, fordon och installationer 5 20 % 

   
Årets avskrivningar fördelas på: 2016-12-31 2015-12-31 

   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 9 913 9 050 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 
Inventarier, verktyg, fordon och installationer 0 0 

   
Summa 9 913 9 050 
   
Not 4 Finansiella intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 1,37 %   
   
Not 5 Finansiella kostnader 2016-12-31 2015-12-31 
Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,37 % 3 155 3 655 

   
Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 2016-12-31 2015-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående anskaffningsvärden 346 292 328 374 
Inköp per 31/12 27 256 22 015 
Anslutningsavgifter -14 984 -4 098 
Försäljning/utrangering 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 358 564 346 291 

   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Ingående avskrivningar enligt plan -219 450 -212 154 
Försäljning/utrangering 0 0 
Årets avskrivningar enligt plan -8 350 -7 296 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -227 800 -219 450 

   
Utgående planenligt restvärde 130 764 126 841 
   
Not 7 Maskiner och andra inventarier 2016-12-31 2015-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående anskaffningsvärden 20 336 20 336 
Inköp  589 0 
Försäljning/utrangering -225 0 
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Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 700 20 336 
   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Ingående avskrivningar enligt plan -14 957 -13 204 
Försäljning/utrangering 225 0 
Årets avskrivningar enligt plan -1 563 -1 753 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -16 295 -14 957 

   
Utgående planenligt restvärde 4 405 5 379 
   
Not 8 Pågående investeringar 2016-12-31 2015-12-31 
Pågående investeringar 0 0 
   
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Förutbetald hyra 0 0 
Övriga förutbetalda kostnader 0 0 
Avräkning med kommunen 0 0 

   
Summa 0 0 
   
Not 10 Eget kapital 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående eget kapital (flyttas till investeringsfonden) 3 887 3 182 
Överföring till investeringsfond 0 0 
Årets resultat Vatten -1 122 -1 895 
Årets resultat avlopp 4 427 2 601 
Utgående eget kapital 7 192 3 888 
   
Not 11 Avsättningar för pensioner 2016-12-31 2015-12-31 
Kompletterande ålderspension 0 0 
Efterlevandepension 0 0 
PA-KL pensioner 0 0 
Särskild ålders-/visstidspension 0 0 
Särskild löneskatt 0 0 

   
Summa avsättning 0 0 

   
Ansvarsförbindelser för pensioner   
Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0 0 
Särskild löneskatt 0 0 

   
Summa ansvarsförbindelser 0 0 

   
Not 12 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31 
Lån från kommunen ingående balans 126 903 119 115 
Lån från kommunen förändring under året -21 7 734 
Investeringsfond utgående balans 0 0 
Investeringsfond förändring under året 0 0 

   
Summa 126 882 126 849 
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 121 146 
Arbetsgivaravgift 0 0 
Upplupna löner 863 772 
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter  0 0 
Övriga interimsskulder 111 566 

   
Summa 1 095 1 483 
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Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Jan Bremberg 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Översiktsplanering (strategisk samhällsplanering) och detaljplanering 
 Bygglov 
 GIS och mätning 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att nämnden delvis klarat detta mål. Sju detaljplaner har tagits fram under 
2016 vilket är 2 mer än vad som förväntades. I 4 av de 7 detaljplanerna har minst fem av de 
åtta ledorden i översiktsplanen ingått. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har deltagit i och anordnat flera arrangemang som har haft till syfte att ge 
information till allmänheten och olika branscher gällande byggregler. Detta har lett till att 
öka kunskapen hos medborgarna och branscher kring vad som är tillåtet eller inte inom 
plan och bygglagen. Vi har också bjudit in och medverkat i media i en rad olika 
frågeställningar gällande plan- och byggprocessen vilket skapar en större förståelse för dess 
lagar och regler. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Genom att dels sprida information till allmänheten genom branschspecifika satsningar och 
mediabevakning så har vi höjt kunskapen hos medborgarna och branscher kring vad som är 
tillåtet eller ej inom plan och bygglagen. Det som framkommit är att branschnischade träffar 
ger mer effekt än träffar i allmänhet.   

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Nämnden har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner initierade av privata 
aktörer som överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. Projekt 
prioriteras utifrån övergripande samhällsintressen så att tillväxt och entreprenörskap 
gynnas. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Samarbeten och utbyten med högskolan prioriteras. Kontinuerliga kontakter med BTH-
studenter (institution för Fysisk planering) berikar oss med nya idéer och underlättar 
framtida rekryteringar då vi samtidigt marknadsför oss som en framtida arbetsplats.  
Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap genom fortbildning och studieresor. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Byggnadsnämndens verksamhet upplever fortfarande högre arbetsbelastning till följd av ökat 
byggande både vad gäller privatbostäder, temporära skolor (paviljonger) mm. Nytt för 2016 är 
att det inte längre enbart handlar om Karlshamns tätort utan omfattar även Mörrum, Hällaryd, 
Svängsta och Asarum. Det är därför viktigt att även i fortsättningen kunna erbjuda en flexibel 
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organisation som kan klara av att snabbt anpassa sig i samband med oförutsedda händelser.  
Samplanering med relevanta kommunala och privata aktörer är därför en grundförutsättning 
för att kunna lösa framtida bostadsbehov.  

 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 6 785 7 190 6 880 310 
Kostnader -12 922 -14 922 -14 933 11 
     
Nettokostnader -6 137 -7 732 -8 053 321 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämnden har en positiv avvikelse på personalkostnader, till stor del beroende på tjänstledighet 
och föräldraledigheter. Intäkterna för bygglov och detaljplaner ger ett överskott. 
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Fritidsnämnden 
 
Ordförande: Andreas Saleskog 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Parkverksamhet, drift och underhåll av allmän platsmark samt nyanläggningar 
 Allmän fritidsverksamhet 
 Idrotts- och fritidsanläggningar 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
I mätning över hur medborgarna upplever skötsel och trygghet i våra parker och 
anläggningar så utgår vi från SKL:s enkät, kritik på teknik, som visar på ett index på 68 när 
det gäller hur de upplever hur vi sköter våra parker och anläggningar. Snittet i Sverige ligger 
på 60.   
I en undersökning som SCB har gjort så framkommer det att framför allt kvinnor inte känner 
sig trygga på motionsslingor och promenadstråk som inte har en fungerande belysning. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Fritidsnämnden har främst fokuserat på målen ”Kommuninvånarna känner sig trygga” samt 
”Kommuninvånare och besökare får ta del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och 
upplevelser”.  

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Fritidsnämnden anser sig inte ha nått upp till detta mål. Ett underlag för att skötsel- och 
underhållsnivåer av parker skulle ha tagits fram under året. De finns men är inte 
dokumenterade. Arbetet med att ta fram detta pågår och förväntas vara klar hösten 2017- 
våren 2018. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Fritidsnämnden har fokuserat på målet Fritidsnämnden bidrar till att det finns levande, 
attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla.  

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bra måluppfyllnad gällande detta mål genom att fritidsenheten stöttar föreningar med olika 
insatser såsom utbildning, samarbete med andra aktörer och integrationsstöd. Detta ska 
leda till att föreningarna ska kunna utvecklas. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Fritidsnämnden har fokuserat på målet Fritidsnämndens verksamhet bidrar till att 
kommuninvånarna ges lika möjlighet och rättigheter i samhället. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Fritidsnämnden uppfyller uppsatta mål  
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Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Det är viktigt inför framtiden att det tas ett omtag gällande gränsdragnings- och checklistor för 
objekt och verksamhetsområden i kommunen för att tydliggöra vem som ansvarar för vad och 
var.  
Ett samarbete med exempelvis fritidsgårdarna ska inledas för att utveckla verksamheten Fritid 
för alla, där barn och unga kan prova på olika fritidsaktiviteter i anslutning till sin skoltid. 
Då spontanidrottandet verkar bli en allt vanligare företeelse i dagens samhälle finns ett behov 
av att utveckla denna motionsform. Det är viktigt att diskutera var vi placerar 
spontanidrottsplatser och vilka aktiviteter som ska erbjudas.  
Behov av att ta fram underlag för föreningslivets behov de närmsta åren gällande ytor och 
lokaler för deras förväntande aktiviteter. 
I integrationsarbetet möter vi en ny målgrupp och ska integrera dem i vårt samhälle genom 
bland annat föreningskunskap, simkunnighet samt ge alla möjligheter att prova på någon 
fritidsaktivitet. 
Parkenheten ser klimatförändringar som ett av framtidens och verksamhetens största hot.  
Fler motions- och rekreationsområden behöver utvecklas, målgruppsanpassas och underhållas.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 27 934 29 355 28 791 564 
Kostnader -78 827 -83 897 -84 554 657 
          
Nettokostnader -50 893 -54 542 -55 763 1 221 
     

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Tjänsten som Parkchef har varit vakant under hösten. Båthamnar föreningsbidrag och 
hälsofrämjande insatser ger ett överskott. 
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Överförmyndarnämnd 
 
Ordförande: Ingvar Gustavsson  
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Rekrytering av ställföreträdare 
 Utbildning av ställföreträdare 
 Tillsyn av ställföreträdare 
 Utredning om behov vad ställföreträdarskap 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden valde i sin verksamhetsplan för året 2016 att fokusera på kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård och Kommuninvånarna 
känner sig trygga.   
Nämnden har nått sitt mål gällande att 80 % av utvald grupp ska ha en god eller mycket god 
livskvalité.   
Vad gäller trygghet har nämnden 3 nämndsmål (huvudmännen känner förtroende för sin 
ställföreträdare, EKB får en god man i rimlig tid och årsräkningarna är granskade innan 
september månad är slut). Där har målet med att 80 % av tillfrågade huvudmän ska känna 
bra eller mycket bra förtroende för sin ställföreträdare uppfyllts. Verksamheten har inte 
lyckats att nå de två övriga av nämndens mål och därmed inte kommunfullmäktiges mål att 
kommunnivåerna ska känna sig trygga.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Enskilt största påverkan på överförmyndarnämnden har det beslut om tillfällig 
gränskontroll som infördes den 4 januari 2016 haft. Det innebar en markant minskning av 
inflödet av nya ensamkommande barn till kommunen. Nämnden har därför tillräckligt med 
gode män så att de barn som behöver en god man får det inom uppsatta tidsramar. Det stora 
inflödet av barn under 2015 har haft en stor påverkan på verksamheten under hela året 
2016 och beräknas ta stora resurser i anspråk även under 2017.  
Kommunfullmäktiges beslut om ramförstärkning till en extra tjänst har haft en avgörande 
betydelse för att nämnden år 2016 har klarat sitt uppdrag och nämnden har därför begärt 
motsvarande extra medel för 2017 års verksamhet. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den 4 jan 2016 införde Sverige en ID- och gränskontroll som markant har påverkat antalet 
ensamkommande barn (EKB) som kommer till Karlshamns kommun. Under 2016 har nästan 
inga nya barn kommit som varit i behov av en god man, bortsett från de som flyttar hit och där 
byte har krävts. Som jämförelse fick Migrationsverket i mars 2016 in 121 stycken 
asylansökningar från EKB, jämfört med 9 000 i oktober, 8 000 i november och 3 000 i december 
2015. 
 
Den 20 juli 2016 trädde också nya asylregler ikraft vilket är tänkt att vara en tillfällig lag under 
3 år. De nya reglerna påverkar de barn som sökt asyl efter den 24 november 2015 där bland 
annat begränsningar har gjorts gällande möjlighet att få permanent uppehållstillstånd och där 
det har blivit svårare att familjeåterförenas. Enligt Migrationsverkets bedömning kommer 
denna lag påverka hur många som får uppehållstillstånd men det kan också bli färre som väljer 
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att ligga kvar med sin asylansökan då de vet att det blir betydligt svårare att få återförenas med 
sina anhöriga. Vi har under senhösten sett att barn från Afghanistan har fått avslag på sin 
asylansökan och där ärenden nu har överklagats.  
 
Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet EKB 2017 vara ca 2 400 stycken vilket ligger 
i nivå med 2016 och en kraftig nedgång jämfört med 2015. Nämndens verksamhet behöver vara 
rustade för en eventuell uppskrivning av antalet EKB om det blir avvikelse från detta scenario.   
 
Som aldrig förr är nämndens verksamhet beroende av omvärldsfaktorer där lagstiftningen i t.ex. 
Sverige, EU, Turkiet samt inte minst situationen i de aktuella ursprungsländerna är av avgörande 
betydelse. Nämnden har idag inte några problem att förordna de gode män som behövs och har 
istället personer som står i kö för att få uppdrag. Nu består nämndens utmaning i att behålla de 
gode män vi har samt att försöka behålla intresset hos de som väntar på sitt första uppdrag. 
Under året har en rad lagförslag lags fram t.ex. om åldersuppskrivning. Det finns också ett förslag 
om att införa en schablonersättning som statlig ersättning till kommunerna för kostnader kring 
ensamkommande barn och inte som idag ersättning för faktisk kostnad.  
 
Nämnden behöver koncentrera sig på tillsynsverksamhetens centrala uppgifter och minska den 
tid som läggs på uppgifter som inte är lagstadgade och som inte faller inom de centrala 
uppgifterna. Handläggningsprocessen upplevs i vissa fall vara mer tidskrävande där 
utredningen ibland drar ut på tiden.  
 
Det ligger ett lagförslag om framtidfullmakter som förslås träda i kraft under 2017. En sådan 
fullmakt skrivs när personen är vid sina sinnes fulla bruk och ska träda ikraft när en anhörig 
samt en läkare gör bedömningen att fullmakten behöver träda ikraft.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter -502 - 3 956 -350 -3 606 
Kostnader 3796 6 751 4 102 2 649 
     
Nettokostnader 3294 2 815 3 752 957 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Förklaringen till det positiva resultatet är att återsökta medel från Migrationsverket för 2015 
års verksamhet har bokförts 2016. 
 
Nämnden har under 2016 haft kostnader för arvode och tolkkostnader till ensamkommande 
barn som har återsökts hos Migrationsverket. Nämnden har en fordran gällande tolkkostnader 
på Migrationsverket på 0,2 mnkr och gällande arvoden på 1,4 mnkr.  
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Valnämnden 
 
Ordförande: Kenneth Hake 
Förvaltningschef: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
Administrativ chef: Jens Odevall 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Varje kommun ska ha en valnämnd 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Inget val har hållits under året 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Under åren 2016-2017 är inga val planerade. År 2018 kommer val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige att äga rum i september månad. Val till Europaparlamentet kommer att 
hållas i maj-juni år 2019.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -22 -8 -64 56 
     
Nettokostnader -22 -8 -64 56 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Inget val under året 
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Festivalkommittén 
 
Ordförande: Suzanne Svensson 
Förvaltningschef: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
 
Kommitténs verksamhetsområden 
 Östersjöfestival 
 
Kommitténs arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utvärderingar av årets Östersjöfestival ger bra betyg och uppfattningen är att det blev en 
bra och lugn festival. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Väl genomförd Östersjöfestival.  

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Östersjöfestivalen är Karlshamns största evenemang och är mycket uppskattad av 
medborgare och turister i alla åldrar. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Planering av Östersjöfestivalen sker delvis i samarbete med myndigheter, föreningar och 
näringsliv. Målet är att involvera och tillgodose alla samhälls- och målgrupper vilket 
kommunen har lyckats bra med. 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Genom att vara delaktig i skapandet av nya aktiviteter kan detta leda till framtida tillväxt. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Genom att anamma de olika förslag som inkommer känner sig Östersjöfestivalen delaktig 
och innovativ till att skapa och ge möjlighet för framtida ”projekt”. Exempel är skatens och 
Swimruns utveckling i Karlshamn. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Östersjöfestivalen blir mer och mer konkurrensutsatt med tanke på fler och större evenemang 
i närområdet. Dessutom förväntas en viss förändring med tanke på organisationsförändringar 
inför 2017. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 
     
Intäkter 2669 2678 2347 331 
Kostnader -6263 -6382 -5766 -616 
     
Nettokostnader -3594 -3704 -3419 -285 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Årets underskott kan härledas till fördyrade vaktkostnader som uppkom på grund av polisbrist 
i ett sent skede vid planering av festivalen, ny upphandling av ljud, ljus, scen och programtidning 
samt att festivalen har haft dubbel bemanning från den 1 juli (evenemangssamordnare). 
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Karlshamnsfastigheter AB  
 
Ordförande: Rune Andersson 
VD: Marie Håkansson Wahlström 
 
Bolagets verksamhetsområden 
 Förvärva, förvalta och försälja fastigheter avsedda för handel, hantverk, industri, 

kontorsverksamhet och utbildning samt ombesörja den service som dessa fastigheter 
erfordrar  

 Utföra nybyggnationer för dessa ändamål 
 Medverka i och genomföra projekt inom det näringspolitiska området 
 
Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Karlshamnsfastigheter AB erbjuder attraktiva näringslivslokaler i olika prisnivåer. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Vi bygger kommande fastighet med konserthall och bio. Allmänheten får på så vis en 
naturlig tillgång till området. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Efter noggranna studier och beräkningar har lokalernas behov preciserats. Detta är en 
förutsättning för att få fram rätt underlag i nästa steg inför projektering och beställning. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under framtagningen av etapp 5 har befintliga och möjliga användare/hyresgäster haft en 
betydande del i arbetet med att ta fram förutsättningarna för hur fastigheten ska utnyttjas. 
Olika kreativa miljöer testas av befintliga och nya hyresgäster. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Testmiljöerna The Beach och Växthuset i etapp 1 är klara.  

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Vi bygger fastigheten som 
attraherar framtidens forskare och företag via etapp 5 och 6 på NetPort Science Park. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Bolaget tappade viss fart när ett omtag kring lokalernas användningsområde genomlystes. 
Detta har dock gett en positiv effekt på projektet med nya och bättre lösningar. 
Halda Utvecklingscentrum har fått ett tillskott i flera nya hyresgäster av betydande storlek, 
vilket har blivit en tillgång för både bolaget och samhället. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Bolagets kommunala ägandeskap utger en trygghet och därmed långsiktighet. Genom 
byggnationen på Östra Piren fullföljs planen med nya fastighet i området. Styrkan är att fortsatt 
behålla kopplingen till NetPorts fokusområden, Digitala medier och Intelligenta 
transportsystem, Energi och nu EdTech (digitala läromedel). 
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Det finns ett behov av olika typer av lokaler. Mindre fastigheter i centralt läge är eftertraktade 
och små och medelstora företag inom tjänstesektorn är förmodligen våra främsta framtida 
samarbetspartners. På Halda Utvecklingscenter finns fortfarande möjlighet att kunna erbjuda 
lokaler.  
 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 23 228 22 968 22 105 -863 
Kostnader -34 058 -28 570 -28 118 452 
     
Nettokostnader -10 830 -5 602 -6 013 411 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
2016 års utfall är 0,4 mnkr bättre än budget. Detta beror främst på att hyresintäkterna är något 
bättre än budget och att räntekostnaderna är lägre. 
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Karlshamn Energi AB med dotterbolag 
 
Ordförande: Tyrone Svärdh 
VD: Anders Strange 
 
Bolagets verksamhetsområden 
 Värme & kyla 
 Elnät 
 Bredband 
 Elhandel 
 Elproduktion (vindkraft, solceller) 
 Tjänster relaterade till ovanstående 
 
Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela 
kommunen.  
KEAB bidrar till måluppfyllelsen genom att medverka till förutsättningar för nybyggnation 
samt att minska växthusgaser inom kommunen genom att leverera fjärrvärme med mycket 
god miljöprestanda. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
KEAB har som mål att varje år fram till 2020 öka andelen hushåll som har tillgång till fiber 
med 10 % varje år vilket uppfylldes 2016.  
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid 
framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2016 har 
satsningen intensifierats då infrastruktur byggts ut till cirka 1000 villor. Vi har utarbetat en 
strategi och handlingsplan för att bidra till kommunens långsiktiga mål om utbyggnad av 
infrastruktur till 95 % av alla hushåll i kommunen. KEAB har också beviljats stöd för 
utbyggnad till s.k. byanät inom Mieådalen och Vettekulla/Matvik/Vekerum vilka genomförs 
under 2017-2019. 

 KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser 
av infrastruktur i Stillerydsområdet.  

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen främst inom den egna organisationen. 
KEAB arbetar aktivt med att öka miljöprestanda på levererad fjärrvärme 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bl.a. genom fokus på arbetsmiljö och 
medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning både 
bland medarbetare och chefer. Vi har också många sökande vid nyrekryteringar. 
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 KEAB har under 2016 infört system för upphandlingar, vilket också används inom 
kommunen (E-avrop). 

 KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i kommunen. Under 2016 har vi fått 
beviljat bidrag från Klimatklivet för att installera 15 laddstationer inom en 3årsperiod. Vi är 
också involverade i nationella branschorganisationer för att utveckla förutsättningar för 
betallösningar etc.  Vi arbetar också för att få in fler miljöfordon i fordonsbeståndet och har 
nu tre elbilar, fyra laddhybrider och ett nio biogasdrivna fordon. 

 Södra Cell Mörrum investerar i en ny indunstningsanläggning vilket ökar leveransförmågan 
från en toppeffekt på ca 45 MW till 63 MW. Detta gör att våra reservkraftverk behöver gå i 
mindre omfattning. Projekt pågår också för att byta bränsle i panncentralen i Stilleryd från 
fossil olja till bioolja vilket ökar miljöprestandan ytterligare. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan hos kommuninvånarna avseende bredband 
ökar. Inom energi så har vi haft en trend med sjunkande elpriser under de senaste åren och vi 
ser ingen förändring på medellång sikt. Energieffektivisering ökar både hos företag och hushåll, 
vilket påverkar efterfrågan av både fjärrvärme och el. 
 
Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 203 764 220 522 213 338 +7 386 
Kostnader -206 072 -210 081 -201 192 -9 052 
Resultat efter finansnetto -2 308 10 441 12 145 -1 665 
Nettokostnader 150 002 165 855 153 227 -12 791 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Utfall 2016 inkluderar nedskrivningar om totalt 10,2 mnkr varav bredbandstillgångar 9,4 mnkr 
enligt den redovisningsprincip som började tillämpas 2015. Detta leder till att nedskrivning av 
tillgångarnas värde görs samma år som anslutningsavgiften faktureras till kund (intäkt). Detta 
har budgeterats. 
 
Avvikelse mot budget beror främst på lägre täckningsbidrag på Värme pga. lägre andel leverans 
från Södra Cell, delvis kompenserat med lägre underhållskostnader.  
Högre produktionskostnader förklarar också den ökade nettokostnaden jämfört med budget. 
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Karlshamn Hamn AB 
 
Ordförande: Anders Karlsson 
VD: Mats Olsson 
 
Bolagets verksamhetsområden 
 Bedriva hamnverksamhet 
 Bedriva logistikverksamhet 

 
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Enligt ägarens 
direktiv från 2005 skall Karlshamns Hamn AB vara kommunstyrelsens redskap i 
näringspolitiska frågor som är kopplade till hamnverksamheten.  Sedan 2013 är Karlshamns 
Hamn moderbolag i en koncern där Karlshamn Tank Storage, som ägs till 50 %, samt Karlshamns 
Kajer AB, som ägs till 100 % ingår.  

 
Under år 2016 hanterade Karlshamns Hamn AB 4,3 miljoner ton (4,8 miljoner ton), vilket är 
lägre än 2015 års volymer. Genom 2016 års volym befäster Karlshamn sin ställning som en av 
Sveriges största hamnar.  
 

5 155 
4 703 

5 343 
4 833 4 399 

2012 2013 2014 2015 2016
- 

1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 

Godsomsättning, tusen ton  

 
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 6,3 mnkr (9,0 mnkr). 
 

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 

Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att måluppfyllelsen är god då antalet ankommande fasta avgångar/ 
ankomster har ökat till 16 st/vecka från 10 st/vecka. 

 

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
De investeringar som tidigare gjorts i anläggningen av en kombiterminal ökade trafiken 
2016 med en ny containertågspendel mellan Karlshamn och Göteborg.  
Ett fördjupat samarbete med Volvo Cars och en fortsatt utbyggnad av affärsvolymer 2016 
kommer att fortsätta 2017. 
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Utifrån den satsning på sågade produkter som genomfördes 2014 har nya volymer och 
breddad kundbas genererats som 2016 kompletterats med en viktig strategisk etablering av 
impregneringsanläggning i anslutning till hamnen och där Karlshamn under 2016 blev 
nominerad som en av GriegStars hamnar för Nordamerika trafiken.  
Beslut togs 2015 om investeringar i utbyggnad av RoRo för att möta den framtida ökningen 
av volym och fartygsstorlek, där DFDS 2016 utökat kapaciteten med ytterligare en färja.  
2016 har Karlshamn blivit nominerad att vara en hub i den kommande byggnationen av 
Nordstream 2. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Karlshamns Hamn har en god måluppfyllelse när det gäller sjukfrånvaro, 6,6 %, varav 67 % 
är långtidssjukskrivna. 

 
Ekonomiskt resultat 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Resultat efter finansiella 
poster (tkr) 

606 315 830 9 043 6 345 

Soliditet (%) 33,6 33,8 38,2 36,3 38,0 
Avkastning på totalt 
kapital (%) 

0,18 0,09 0,24 2,66 1,79 

Nettoinvesteringar (tkr) 61 281 15 958 60 071 26 754 63 203 
 

Analys av det ekonomiska utfallet  
2016 års ekonomiska resultat är lägre än föregående år. 
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Karlshamnsbostäder AB 
 
Ordförande: Ola Persson 
VD: Stefan Nilsson 
 
Bolagets verksamhetsområden 
 I allmännyttigt syfte med iakttagande av affärsmässiga principer främja 

bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun 
 Förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och 

därtill hörande kollektiva anordningar, bland annat kommersiella lokaler och särskilda 
boenden 

 
Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Företagsledningens personliga närvaro på bostadsmöten har väsentligt ökat antalet 
deltagare. Nya avtal med Hyresgästföreningen förstärker hyresgästens inflytande. 
Kundenkäter ger bra vägledning för bolagets prioriteringar. 
Möjlighet till personlig utformning av bostaden utökas kontinuerligt. 
Toleranströskeln för störningar i boendet har sänkts. Vi har blivit mer stringenta i vårt 
förhållningssätt till störande hyresgäster för att tillförsäkra de boende ett tryggt boende. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Ökade resurser har avsatts till integrationsarbetet. Integrationsarbetet måste fortsätta och 
nu med fler samarbetspartners och nätverksgrupper i syfte att skapa social stabilitet i våra 
bostadsområden. Begreppet ersätts med inkludering för att markera att det handlar om 
kommunikation och inte enbart information. 

 Tillvalsprogrammet utökas successivt. Underhållsarbeten i bostaden föregås av individuell 
förhandling.  

 Vi har bland de mest liberala reglerna i landet för att man ska godtas som bostadssökande. 
Nya former för boinflytande har tillskapats och fler kommunikationskanaler har öppnats 
upp. 
Bostadskön har blivit strikt kronologisk. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
 Barn: Lekplatser förnyas och nya tillkommer. 
 Ungdom: Studentgarantin fungerar fullt ut. 
 Vuxna: Underhållsuttaget ligger över rikssnittet 
 Äldre: Ytterligare 55 lägenheter har reserverats för 65+ 
 > 80: Särskilda boenden moderniseras och fler byggs. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Samverkan med fritidsförvaltningen behöver utökas. 
Studentgarantin är tryggad. 
Ytterligare underhålls- och investeringsresurser tillskjuts. 
Tillgänglighetsfrågorna behöver mer uppmärksamhet. 
Nya trygghetsboenden kan minska trycket på särskilda boenden 
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Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Bedömning av måluppfyllelse 
Bolaget har massor av kanaler för rubricerat som erbjuds, men alltför få av de boende 
utnyttjar dem. För att lyckas tillskapa ett större engagemang bland de boende är 
honnörsorden tålamod, uthållighet och kreativt tänkande. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser  
Bolaget har massor av kanaler för rubricerat som erbjuds, men alltför få av de boende 
utnyttjar dem. För att lyckas tillskapa ett större engagemang bland de boende är 
honnörsorden tålamod, uthållighet och kreativt tänkande. 

 5 stormöten med 80 deltagare i snitt 
 Referensgrupp bland hyresgästerna har bildats 
 Egen arabisktalande tolk knyts till verksamheten 
 Alla med få undantag är kvalificerade att söka bostad 
 Löpande enkäter i realtid har införts 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
 Fler särskilda boendeplatser ger fler ordinarie bostäder 
 Lokaler byggs om till bostäder 
 24 nya bostäder har förprojekterats 
 Om- och tillbyggnad av Försäkringskassan har gett många nya arbetstillfällen 
 Bolaget erbjuder många praktikplatser och sommarjobb. 
 Aktiv jakt på markanvisningar för nybyggnation 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser  
Legala regelverk, dålig planberedskap, dålig konkurrens, skattemässiga ojämlikheter mellan  
upplåtelseformerna och EU:s konkurrensregelverk utgör starka motkrafter till en jämnare 
och högre nybyggnadstakt. Envishet och en god koncernsamverkan är nyckelfrågor för att få 
fram mer bostäder. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse  
 Fortsatt fokus på att ha egen personal i nyckelpositioner – ett utvecklat och mer omfattande 

kompetensutvecklingsprogram är under framtagande. 
 Ett löpande besparingsprogram ökar lönsamheten och stimulerar innovativt tänkande 
 LEAN som styrprincip utgör ett levande verktyg, ger ständiga förbättringar och förstärker 

bolaget grundläggande värderingar – 5 nya förbättringsområden identifieras och verkställs 
varje år. 

 Budgetdisciplinen har förstärkts med egen controllerverksamhet. 
 Koncernsamverkan har utökats och en ny affärsplan har tagits fram. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
En ordentlig omvärldsanalys har gett oss fundamentet för att fastställa strategier, 
långsiktiga mål och verksamhetsmål. Vi måste veta vart vi ska för att kunna välja rätt väg. 
Bolaget behöver stabilisera avkastningen på en hög nivå för att skapa förutsättningar för 
såväl ett högre underhållsuttag som ett utökat investeringsprogram. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Bostadsbristen kommer att kvarstå till 2020 för de med medelhög och högre inkomst. 
För de ekonomiskt svaga hushållen kommer bostadsbristen att kvarstå under överskådlig tid 
om inte samhället förstärker dessa gruppers ekonomi så att de har råd att efterfråga nybyggda 
bostäder. 
Bristen på särskilda boenden kommer att kvarstå under överskådlig tid. 
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Boverkets aviserade behov av 700 000 nya bostäder fram till 2025 bygger på mycket bräcklig 
grund, varför försiktighet bör iakttagas. Risk föreligger att det kommer att byggas för mycket 
på fel platser. 
Landets kommuner och dess bolag säljer ut fasta tillgångar i allt högre takt. Detta kan bli 
förödande på längre sikt då det allmänna frånhänder sig påverkansmöjligheter över 
samhällsutvecklingen.  
Kommunernas lånetak närmar sig i allt snabbare takt när 60-talsbyggnationerna och andra 
infrastrukturer behöver förnyas och byggas ut samtidigt som befolkningen blir allt äldre. 
Arbetskraftsbristen ökar inom snart sagt alla yrken. 
 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 195077 191924 183500 8424 
Kostnader -176938 -161916 -177000 15084 
     
Nettokostnader 18139 30008 6500 23508 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Intäkterna är 9,3 mnkr högre än budget. Framför allt är det hyresintäkter som ökat och 
vakanserna som minskat. Reparation och underhåll är 4,9 mnkr lägre än budget, och taxorna 3,1 
mnkr lägre. Lönekostnaderna är 1,3 mnkr lägre, avskrivningarna 1,4 mnkr lägre och räntorna 
5,1 mnkr lägre. 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Ordförande: Kenneth Hake 
Förbundschef: Kenneth Jensen 
 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 Förebyggande verksamhet 
 Operativ heltid (skadeavhjälpande verksamhet) 
 Operativ deltid (skadeavhjälpande verksamhet) 
 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga.  
Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. Både informations- och utbildningsarbete 
såväl som erfarenhetsåterföringen av utredningar stärker på olika sätt förmågan hos alla som 
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. Genom att parallellt arbeta med 
kontinuerlig uppdatering av utrustning och metoder blir vi effektivare på att genomföra 
räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när olyckan ändå inträffar.  

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Trenden är att förbunden blir större. Arbetsuppgifterna för räddningstjänsten kommer i 
framtiden att bli fler, det breddade uppdraget. Räddningstjänsten kommer att vara en viktig 
aktör i framtiden när det gäller den kommunala tryggheten. Vissa räddningstjänster 
samarbetar redan idag tillsammans med exempelvis vård och omsorg.  
 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 5 087 5 280 4 650 +630 
Kostnader -52 448 -53 167 -52 419 -748 
     
Nettokostnader -47 361 -47 887 -47 769 -118 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på att intäkterna för felaktiga automatiska 
brandlarm har ökat med 0,3 mnkr jämfört med budgeterat. Förbundet har även ökat sina 
intäkter för slangvård och utbildning i Heta arbeten.  
 
Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningskostnader) är 0,7 mnkr högre än budgeterat. De 
något högre kostnaderna kommer främst från oförutsedda extra inköp av förbrukningsmateriel. 
BarnHLR-dockor har köpts in då delar av personalen har blivit certifierade. 
 
Personalkostnadernas utfall är 0,1 mnkr högre än budgeterat och 2,4 mnkr högre än föregående 
år. Differensen mot föregående år beror på att förbundet hade en stor positiv förändring av 
pensionsavsättningen under 2015.  
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Cura Individutveckling 
 
Ordförande: Markus Alexandersson 
Förbundschef: Ann-Sofie Ström 
 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 HVB-boende, barn och familj 
 HVB-boende, ensamkommande asylsökande barn och ungdomar 
 LSS-boende, vuxna med autism med integrerad daglig verksamhet 
 LSS-boende, unga med Aspergers syndrom 
 Familjerådgivning 
 Familjehemskonsulenter 
 Personliga ombud 
 Resurscentrum (kompetensutvecklingscentrum) 
 Från 1 april, Familjerätt 
 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Curas verksamhet har under det gångna året dominerats av den stora utmaningen att 
tillskapa boenden i den utsträckning som kommunerna har behövt när det gäller 
ensamkommande asylsökande barn. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den viktigaste utmaningen för Cura är att successivt avveckla de HVB-boenden som avser 
boende för ensamkommande ungdomar. Under hösten 2015 och våren 2016 kom det många 
ungdomar till Sverige och till länets kommuner. Cura tillskapade ca 170 nya platser i HVB-
boenden och stödboenden runt om i länet. Till sommaren 2016 stoppades strömmen då 
gränskontroller infördes. Under hösten 2016 fanns uppdämda behov men behovet av platser 
kommer successivt att avta under 2016 och framåt. Curas utmaning är att på ett kostnads-
effektivt sätt, där inga ungdomar tar skada och där medarbetarna mår bra, avveckla de 11 
fysiska enheter som Cura idag förfogar över för ändamålet. Detta förutsätter att inte några nya 
beslut fattas som åter öppnar upp gränserna eller ändrar på regelverket för mottagandet.  
 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Cura har haft stora kostnader för att stata upp nya verksamheter, främst boende för 
ensamkommande under året. Dessutom har antalet platser utökats både på Sjöarp och på 
Notavillan. Förändringar av den karaktären innebär nästan alltid ökade kostnader initialt.  
Andra verksamheter har dock bidragit till ett totalt överskott om ca 9,6 mnkr. 7,1 mnkr har 
återgått till kommunerna i form av reducerade avgifter varför Curas slutliga resultat blev 2,5 
mnkr. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Ordförande: Sonja Lundh 
Förbundschef: Johanna Randsalu  
 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 Fullgöra medlemskommunernas Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 

myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområde. Karlshamns ägarandel är 51,0 
procent 

 Förbundet fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala 
miljönämnder 

 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 9 933 10 202 10 198 +4 
Kostnader - 15 638 - 17 040 - 17 871 +831 
Nettokostnader -5 705 -6 838 - 7 583 +745 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
År 2016 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt resultat på 0,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr 
bättre än budgeterat. Orsaken är främst att förbundets övriga kostnader blev lägre än 
budgeterat. Årets resultat läggs till det egna kapitalet. Samtliga av direktionens fastställda 
finansiella mål klaras. Året uppvisar ett positivt kassaflöde. De likvida medlen har ökat med 1,0 
mnkr under året. Balansräkningen visar att förbundets egna kapital ökat med 0,8 mnkr (årets 
resultat) till 5,0 mnkr (summa eget kapital).  
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Västblekinge Miljö AB 
 
Ordförande: Sven-Åke Svensson 
VD: Göran Sternsén / Susanna Strandberg 
 
Kommunala bolagets verksamhetsområden 
Bolagets uppdrag är att samordna avfallshanteringen i dess ägarkommuner. Ansvarsområdet 
omfattar bland annat insamling och behandling av avfall, drift av avfallsanläggningen i Mörrum 
och drift av ägarkommunernas återvinningscentraler. Karlshamn kommuns ägarandel uppgår 
till 50 procent, kommunerna Olofström och Sölvesborg äger 25 procent vardera. 
 
Analys av det ekonomiska utfallet 
Bolagets ekonomi når inte det budgeterade resultatet. Avvikelserna återfinns såväl på intäkts- 
som kostnadssidan. Försäljning av flis och skrot har minskat mot föregående år på grund av 
varm väderlek och sjunkande skrotpriser. Långvariga driftstörningar med åtföljande 
uppstarter har inneburit att bolagets biogasanläggning inte kunnat producera och leverera 
enligt budget. Omfattande reparationer av mark, byggnad samt fordon och maskiner har 
bidragit till ökade kostnader. 
 
Årets resultat, före bokslutsdispositioner uppgår till -0,3 mnkr, att jämföra med förra årets 
resultat om 1,7 mnkr. 
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Sammanställd redovisning 
Resultaträkning (mnkr) Not Kommun 

2016 
Sammanställd 

redovisning 
2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Verksamhetens intäkter 2 495 998 405 918 
Verksamhetens kostnader 3 -2 148  -2 489 -1 983 -2 325 
Avskrivningar 4 -91 -184 -87 -195 
Verksamhetens nettokostnader  -1 744 -1 675 -1 665 -1 602 
      
Skatteintäkter  5 1 379 1 379 1 324 1 324 
Generella statsbidrag och utjämning 6 372 372 317 317 
Finansiella intäkter  7 8 5 5 2 
Finansiella kostnader 
Jämförelsestörande intäkter  

8    
2 

-5 
6 

-33 0 
21 

-35 

      
Resultat före extraordinära poster  16  48 2 6 
      
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 
Extraordinära kostnader  0 0 0 0 
Skatt, uppskjuten  1 0 8 0 0 
Skatt, aktuell                                            1 0 0 0 0 
Årets resultat  16 40 2 6 
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                Sammanställd redovisning 
Kassaflödesanalys (mnkr) Kommun 

 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 16 48 2 6 

Just för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 

    

Avskrivningar, nedskrivningar 91 184 87 195 
Förändring av avsättningar 0 0 3 2 
Reavinst, försäljning materiella 
anläggn.tillgångar 

-2 -2 0 -19 

Reaförlust, försäljning materiella 
anläggn.tillgångar 

0 0 0 0 

Betald skatt 0 0 0 0 
Övrigt  0 0 0 0 
Upplöst VA-fond/avsättning deponi 0 0 0 0 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

105 230 92 184 

     
Kassaflöde från förändr. i 
rörelsekapital 

    

Ökning/minskning av varulager 0 0 0 1 
Ökning av kortfristiga fordringar -15 2 5 5 
Ökning av kortfristiga skulder 20 16 3 10 
Kassaflöde fr. den löpande 
verksamheten  

110 248 100 200 

     
Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriell 
anläggningstillgång 

0 0 0 0 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

-46 -297 -105 -304 

Avyttring av materiell 
anläggningstillgångar 

2 6 -2 32 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

-1 0 1 -2 

Avyttr/minsk av finansiella anläggn 
tillgång 

0 0 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   

-45 -291 
 

-106 -274 

 
 
 
 
 
 
 
 

105



96 

       Sammanställd redovisning 
Finansieringsverksamheten Kommun 2016 Sammanställd 

redovisning 
2016 

Kommun 2015 Sammanställd 
redovisning 

2015 
Upptagna lån 0 189 26 100 
Upplöst VA-fond 0 0 0 0 

Långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Amortering av låneskulder -30 -52 -1 -25 

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 

-30 137 
 

25 75 

     

Årets kassaflöde 35 94 19 1 

Likvida medel vid årets början 124 223 105 222 

Likvida medel vid årets slut 159 317 124 223 
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                Sammanställd redovisning 
Balansräkning (mnkr)  Not Kommun 

 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   1  2 
Materiella anläggningstillgångar      
- mark, byggn och tekn anläggn        11 1 093 2 284 1 153 2 310 
- maskiner och inventarier                12 139 571 123 529 
- pågående nyanläggningar  0 307 0 213 
Finansiella anläggningstillgångar  13 185 38 185 30 
Summa anläggningstillgångar  1 417 3 201 1 461 3 084 
 
 

     

Omsättningstillgångar      

Förråd mm  0 4 0 3 
Kortfristiga fordringar  14 149 248 134 244 
Kassa och bank  15 159 318 124 224 
Summa omsättningstillgångar  308 570 258 471 
      
Summa tillgångar  1 725 3 771 1 719 3 555 
      
Eget kapital, avsättningar och 
skulder  

     

Eget kapital      
Eget kapital, ingående  1 119 1 112 1 117 1 106 

Årets resultat              16 40 2 6 

Summa eget kapital               16 1 135 1 152 1 119 1 112 
      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

17 9 9 9 9 

Avsättning för uppskjuten skatt  0 53 0 45 
Övriga avsättningar  0 6 0 6 
      
Skulder      

Långfristig skuld anläggningslån 18 213 1 957 
 

243 1 828 

Långfristig skuld VA-fond  18 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder 19 368 594 348 555 
Summa avsättningar och skulder   590 2 619 600 2 443 
Summa eget kapital, avsättning och 
skulder  
 

 1 725 3 771 1 719 3 555 
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            Sammanställd redovisning 
                                                                    Not Kommun 

 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Panter och ansvarsförbindelser      
      
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna  

20 685 685 722 722 

      
Övriga ansvarsförbindelser      
Borgens- och övriga ansvars-
förbindelser 

21 1 663 1 667 1 500 1 508 

Ställda panter   123  124 
Summa panter och ansvars-                                                   
förbindelser 

  
2 348 

 
2 475 

 
2 222 

 
2 354 

 
 
 

  Karlshamns kommun 
Resultaträkning (mnkr) Not 2016 2015 

Verksamhetens intäkter  2 495 405 
Verksamhetens kostnader  3 -2 148 -1 983 
Avskrivningar  4 -91 -87 
Verksamhetens nettokostnader  -1 744 -1 665 
    
Skatteintäkter  5 1 379 1 324 

Generella statsbidrag och utjämning  6 372 317 
Finansiella intäkter 7 8 5 
Finansiella kostnader  

Jämförelsestörande intäkter  

8 
 

2 

-5 
 

6 

0 
 

21 
Resultat före extraordinära poster  16 2 
    
Extraordinära intäkter  0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 

Årets resultat  9 16 2 
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              Karlshamns kommun 
Kassaflödesanalys Not 2016 2015 
Resultat efter finansiella poster  16 2 
Avskrivningar, nedskrivningar  4,11,12 91 87 
Förändring av avsättningar 17 0 3 
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar              11,12 -2 0 
Reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar  11,12 0 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 105 92 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning av varulager    0 0 
Ökning av kortfristiga fordringar 14 -15 5 
Ökning av kortfristiga skulder  19 20 3 
KASSAFLÖDE FR DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

  110 100 

    
Investeringsverksamhet    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10 -46 -105 
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar  10 2 1 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 13 -1 -2 
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar  13 0 0 
KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

 -45 -106 

    
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån 18 0 26 
Långfristiga fordringar  0 0 
Amortering av låneskulder  18 -30 -1 
KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

 -30 25 

    
Årets kassaflöde  +35 +19 
Likvida medel vid årets början 15 124 105 
Likvida medel vid årets slut  15 159 124 
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Karlshamns kommun 
Balansräkning (mnkr) Not 2016 2015 
    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
-  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 093 1 153 
-  maskiner och inventarier 12 139 123 
Finansiella anläggningstillgångar  13 185 185 
Summa anläggningstillgångar  1 417 1 461 
    
Omsättningstillgångar    
Förråd m m  0 0 
Fordringar 14 149 134 
Kassa och bank 15 159 124 
Summa omsättningstillgångar  308 258 
    
Summa tillgångar  1 725 1 719 
    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
    
Eget kapital    
Eget kapital, ingående  1 119 1 117 
Upplöst VA-fond  0 0 
Årets resultat  16 2 
Summa eget kapital  16 1 135 1 119 
 
- varav avsättning/uttag resultatutjämningsreserv (RUR)  
 

 
9,16 

 
0 

 
0 

Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  17 9 9 
    
Skulder    
Långfristiga skulder anläggningslån 18 213 243 
Kortfristiga skulder  19 368 348 
  590 600 
    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 725 1 719 
 
 

   

    
Panter och ansvarsförbindelser    
    
Ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland    
skulderna eller avsättningarna  20 685 722 
    
Övriga ansvarsförbindelser    
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  21 1 663 1 500 
    
Summa panter och ansvarsförbindelser  2 348 2 222 
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Noter (mnkr) 
Not 1 Skattekostnad 2016 2015 
 Sammanställd redovisning  
 Dotterbolagens skattekostnad är -0,05 mnkr 

och redovisas i koncernresultaträkningen. 
Uppskjuten skattekostnad hänförlig till 
obeskattade reserver och koncernmässiga 
justeringar uppgår till -7,7 mnkr. 

  

    
Not 2 fortsätter s 102 Verksamhetens intäkter mnkr 

 
  

 Bidrag från staten, EU, 
försäkringskassan m m 

256       177 

 Försäljning av verksamhet   50          51 
 Hyror, arrende                                                                                                   40          39 
 Omvårdnadsavgift, 

barnomsorgsavgift                                               
111        104 

 Konsumtionsavgift 
Försäljning av kost, skog m m                                                                                        

 
   36 

 
          34 

 Övriga avgifter         0 
 Försäljning 

anläggningstillgångar 
      2              0 

 Fördelningar 0        0 
 Summa intäkter  495        405 
    
 Jämförelsestörande intäkter:   
 2016: 5,7 mnkr, intrångsersättnings Lst                                                                           

2015: AFA återbetalning 13,5 mnkr, 
Socialstyrelsen 4,1 mnkr, Cura 3 mnkr 
                                                                                                

      6 
 
 

 
    21 

 
   

 Summa 500 426 
  

 
 

  

Not 3 fortsätter s 102 Verksamhetens kostnader   
 Löner till anställda  -1 033 -967 
 Sociala avgifter -340 -312 
 Entreprenader, köp av 

verksamhet och konsulter 
-299 

 
-231 

 Bidrag och transfereringar                                                        -92 -121 
 Pensionskostnader -88 -87 
 Lokal och markhyror, leasing -88 -77 
 Bränsle, energi och vatten -45 -44 
 Materialkostnader -58 -51 
 Livsmedel -28 -27 
    Övriga kostnader -77 -66 
 Summa kostnader -2 148 - 1 983 
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Not 2 Verksamheternas intäkter har ökat med 90 mnkr jämfört med 2015. Ökade 
försäljningsintäkter med 1,6 mnkr, ökade intäkter för taxor- och avgifter med 7,5 mnkr (Va 4,6 
mnkr, barnomsorg 1,1 mnkr, äldreomsorg 1,4 mnkr, introduktion 0,7 mnkr), ökade intäkter för 
hyror och arrenden (äldreomsorg 1 mnkr och arrenden 0,6 mnkr).  
 
Bidragen har ökat med 81,6 mnkr vilket främst beror på ökade statsbidrag från Skolverket med 
14 mnkr till den pedagogiska verksamheten, från socialstyrelsen med 12 mnkr till 
äldreomsorgsverksamheten, från Migrationsverket med 63 mnkr främst till verksamheten för 
ensamkommande barn men även till skolverksamheten och överförmyndarnämndens 
verksamhet. 
 
Jämförelsestörande poster uppgick 2015 till 21 mnkr. I år uppgår de till 6 mnkr och avser 
erhållen ersättning för Sternö naturreservat. 
 
Not 3 Verksamheternas kostnader har ökat med 165 mnkr jämfört med 2015. 
Personalkostnaden har ökat med 88 mnkr varav 29 mnkr är löneökning. Det är inom den 
pedagogiska verksamheten, vård- och omsorgsverksamheten och introduktionsverksamheten 
som de största personalkostnadsökningarna skett. Det är också inom dessa områden som 
verksamhetskostnaden ökat väsentligt. En stor del av ökningen är finansierad med ökade bidrag.   

 
Not 4 Avskrivning och 

nedskrivning 
 

2016 2015 

 Avskrivning enligt nominell metod 91 86 
  Nedskrivning anläggningstillgångar 0 1 
   91 87 
    

Not 5 Skatteintäkter 2016 2015 
 Allmän kommunalskatt 1 384 1 325 
            Skatteavräkning 2015 

           Skatteavräkning 2014 
 

-5  
-1 

  1 379 1 324 
    

Not 6 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

  Inkomstutjämningsbidrag 305 279 
 Tillfälligt statsbidrag för 

flyktingverksamhet 
37 0 

 Strukturbidrag  
Införandebidrag 
Regleringsbidrag/regleringsavgift 

0 
0 

-1 

3 
0 
1 

 Bidrag för LSS-utjämning 43 44 
 Kommunal fastighetsavgift 56 55 
 Kostnadsutjämningsavgift -68 -65 
  372 317 
    

Not 7 Finansiella intäkter   
 Sammanställd redovisning   
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 2 
  Kommunen   
 Ränteintäkter 8 1 
 Borgensavgifter 4 4 
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Not 8 Finansiella kostnader 2016 2015 

  Sammanställd redovisning   
 Räntekostnader och liknande resultatposter   
  Kommunen   
 Räntekostnader mm  4 0 

                                               Bankkostnader                                                                         1                     0 
 

Not 9 Årets resultat 2016 2015 
 Avstämning mot kommunallagens balanskrav:   
  Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr) 15,9 2,0 
               -     varav kommunen    12,6             1,3    

 
                                        -     varav vatten 

-     varav avlopp 
 
Avgår: resultat vatten och avlopp 
Avgår: samtliga realisationsvinster  

-1,1 
4,4 

 
-3,3 
-1,6 

-1,9 
2,6 

 
0,7 

-0,5 
 Justerat resultat 11,0 1,5 
 
 

- varav avsättning till/uttag från 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

 
0,0 

 
0,0 

 
 

Not 10 Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 
 

2016 2015 

  Investeringsutgifter, brutto  
- varav maskiner/ inventarier 
- varav mark 
- varav entreprenader 
- varav konsulter 
- varav övrigt 
  

117 
37 

6 
60 

8 
6 

 

113 
25 

1 
67 
10 
10 

 Investeringsbidrag 
Anslutningsavgifter 
EU-bidrag 

-15 
-14 

-7 

0 
-3 
0 

 Försäljningsmedel  -35 - 5 
 Nettoinvesteringar 46 105 
    
 Avyttring av materiella 

anläggningstillgångar 
2 1 

    
    

Försäljningsmedel 35 mnkr består främst av försäljning mark i Stilleryd 31 mnkr. För järnvägen 
i Stilleryd har erhållits investeringsbidrag med 15 mnkr från Trafikverket och EU-bidrag med 7 
mnkr. Anslutningsavgifter, 14 mnkr, härrör från VA-verksamheten. 
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2016   
Anskaffning enl IB 
 

      

Belopp mnkr  Markreserv Verksamh Fastigheter Publika Fastigheter Summa mark, 
  fastigheter för affärs- fastigheter för annan byggn, tekn  
   verksamhet  verksamhet anläggningar 
 111 112 113 114 115  

 
Anskaffningsvärden      
Ingående       
anskaffningsvärde 119 1 244 357 444 11 2 175 
Årets investerings-       
utgifter 10 20 27 13  70 
Årets investerings-       
inkomster -32 -1 -15 -22  -70 
Utrangeringar       
Försäljning       
Nedskrivningar       
Omklassificeringar       
Utgående       
ackumulerade       
anskaffningsvärde 97 1 263 369 435 11 2 175 

       
       
Avskrivningar       
Ingående       
avskrivningar -1 -573 -227 -216 -5 -1 022 
Utrangering       
Försäljningar       
Nedskrivningar       
Omklassificeringar       
Årets       
avskrivningar  -40 -8 -12 -1 -61 
Utgående       
ackumulerade       
avskrivningar -1 -613 -235 -228 -6 -1 083 

       
Ingående planenligt      
restvärde 118 671 130 228 6 1 153 
Utgående planenligt      
restvärde 96 650 134 207 5 1 093 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst   2016    
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Anskaffning enl IB        
        

Belopp Mnkr Maskiner Inventarier Fordon ADB Konst Övriga Summa 
      maskiner maskiner 
 121 122 124 127 128 129     invent m m 
 

Anskaffningsvärden 
Ingående 
anskaffningsvärde 
Årets investerings- 
utgifter 
Årets investerings- 
inkomster 
Försäljning 
Utrangering 
Nedskrivning 
Omklassificeringar 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärde 
 
 
Avskrivningar 
Ingående 
avskrivningar 
Försäljning 
Utrangering 
Omklassificeringar 
Årets 
avskrivningar 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 
 
 
 
Ingående planenligt 
restvärde 
Utgående planenligt 
restvärde 

 
 
 

36 
 

5 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 

-21 
2 

 
 
 

-2 
 
 

-21 
 
 
 
 
 

15 
 

18 

 
 
 

252 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273 
 
 
 
 
 

-179 
 
 
 
 

-14 
 
 

-193 
 
 
 
 
 

73 
 

80 

 
 
 

25 
 

3 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

-17 
1 

 
 
 

-2 
 
 

-18 
 
 
 
 
 

8 
 

8 

 
 
 

93 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 
 
 
 
 
 

-73 
 
 
 
 

-10 
 
 

-83 
 
 
 
 
 

20 
 

26 

 
 
 

4 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

-4 
 
 
 
 

-1 
 
 

-5 
 
 
 
 
 

3 
 

2 
 
 

 
 
 

417 
 

46 
 
 
 

-4 
 
 
 
 
 

459 
 
 
 
 
 

-294 
3 

 
 
 

-29 
 
 

-320 
 
 
 
 
 

123 
 

139 
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Not 13 Finansiella 
anläggningstillgångar 

2016       2015       
 

  Aktier och andelar:   
 Aktier i koncernföretag 162               162 
 Övriga aktier och andelar 11                   11 
 Långfristiga fordringar:   
 Koncernfordringar 0                   0 
 Övriga långfristiga fordringar 12 

185 
                12 
              185 

 
 

Not 14 Fordringar 2016 2015 
 Kundfordringar 18 29 
  Diverse kortfristiga fordringar 90 74 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 31 
  149 134 
    
Not 15 Kassa och bank   
 Plusgiro  0 0 
 Bankgiro  154 120 
 Bank 5 4 
   159 124 
    
Not 16 Eget kapital   
 Sammanställd redovisning   
 Ingående eget kapital*   
 Årets resultat   
  Utgående eget kapital enligt balansräkning   
 Kommunen   
 Ingående eget kapital* 1 119 1 117 
 Årets resultat 16 2 
    
 Utgående eget kapital enligt balansräkning 1 119 1 119 
 - varav ackumulerad reserv (RUR)          120          120 

 
Not 17 Avsättning till pensioner 2016 2015 
 Ingående avsättning 7 5 
 Försäkring 0 0 
 Ränte- och beloppsuppräkning 0 0 
 Intjänad PA-KL, FÅP, SAP 0 3 
 Nya utbetalningar 0 -1 
 Utbetalningar ÖK-SAP 0 0 
 Nya efterlevandepensioner 0 0 
 Grundändring 0 0 
 Arbetstagare som pensionerats 0 0 
 Övrigt 0 0 
 Utgående avsättning 7 7 
 Förändring avsättning 0 2 
 Aktualiseringsgrad % 98 98 
    
 Löneskatt avsättning pensioner   
 Ingående löneskatt avsättning pensioner 1 1 
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 Förändring löneskatt 1 1 
 Utgående löneskatt avsättning pensioner 2 2 
    
 Avsättning pensioner inkl löneskatt 9 9 
    
 Kommunen har en försäkringslösning hos KPA   
    
 KPAs överskottsfond mnkr   
 Ingående kapital 4 0 
 Utgående kapital 5 4 

 

 

Pension till förtroendevalda, OPF-KL, tkr 

Avsatt till pensioner Exklusive löneskatt               Inklusive löneskatt 
ålders- och     
efterlevandepension 

År 2016 År 2017 År 2016 År 2017 

Ingående avsättning 
PBF/ PRF-KL 

0 0 0 0 

Ingående avsättning 
OPF-KL 

249 515 309 640 

Ränteuppräkning 6 10 7 12 
Basbeloppsuppräkning -1 6 -1 7 
Nyintjänande PBF/PRF 0 0 1 1 
Nyintjänad OPF-KL 261 277 324 344 
Utgående avsättning 515 808 640 1 004 
 

  

Not 18 Långfristiga skulder lån 2016 2015 
             
Förändring under 2016 av anläggningslånens bokförda värden:   
 Ingående balans 243 218   
 Ingående balans, kortfristig del 0 0,5   
 Upplåning 0 25   
 Amortering utöver plan 30 0   
 Amortering enligt plan 0 -0,5   
 Nästa års amortering, kortfristig del 0 0   
 Utgående balans 213 243   

 
Anläggningslånen, långfristig och kortfristig del, fördelar sig per långivare enligt följande:
   
     
 Handelsbanken 

Kommuninvest 
60 

153 
60 

183 
 

 Summa 213 243  
 Summa långfristiga skulder 213 243  
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Not 19 Kortfristiga skulder   
    
 Leverantörsskulder 65 29 
 Moms och särskilda punktskatter 5 5 
 Personalens skatter och avgifter 24 20 
 Övriga kortfristiga skulder 22 27 
 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 252 266 
                        - varav upplupna löner 16 16 
                        - varav okompenserad övertid 6 6 
                        - varav semesterlöneskuld 84 79 
                        -vara särskilt pensionsåtagande 0 0 
           368           348 
 
 
 

 Not 20 Ansvarsförbindelse pensioner 2016 2015 
    
 Ingående ansvarsförbindelse 581 604 
 Försäkring IPR 0 0 

 Ränteuppräkning 6 5 

 Basbeloppsuppräkning 4 5 

 Gamla utbetalningar -32 -32 

 Grundändring 0 0 

 Förändring diskonteringsräntan * 0 0 

 Aktualisering 0 -2 

 Bromsen -3 0 

 Övrigt -4 1 

 Utgående ansvarsförbindelse 552 581 
    
 Förändring ansvarsförbindelse -29 -22 
 Aktualiseringsgrad % 98 98 
    
 Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner   
 Ingående löneskatt 141 146 
 Förändring löneskatt -7 -5 
 Utgående löneskatt 134 141 

 
 Ansvarsförbindelse pensioner inkl 

löneskatt * 
685 722 

 Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden redovisas 
den totala pensionsskulden till och med år 1997 som 
ansvarsförbindelse. År 2007 infördes en ny, av SKL 
rekommenderad beräkningsmodell, RIPS 07 för beräkning av 
pensionsskulden.  
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Not 21 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 2016 2015 
 Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen 678 542 
 Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi 

elförsäljning AB  
193 196 

 Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns 
Kombiterminal 

258 227 

 Karlshamnsfastigheter AB 192 196 
 Stadsvapnet AB 286 286 
 Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 
 NetPort 19 19 
 Västblekinge Miljö AB 37 34 
  1 663 1 500 

 
Borgensavgiften är 0,3 procent av borgensbeloppet vid närmast föregående årsskifte. 
 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 
338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
1 626 630 223 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 587 791 609 
kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala förpliktelser och tillgångar är 0,47 %. 
Vid årsskiftet uppgick kommunkoncernens låneskuld till Kommuninvest till 1 218 273 860 
kronor.    
 
Redovisningsprinciper  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med förra året. 
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 RKR 11.4 exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som 

anläggningstillgång. 
 anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som 

investeringsinkomst 
 avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. 

Vi bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens. Från 
och med bokslut 2015 tillämpas komponentavskrivning på större anläggnings-
tillgångar.   

 RKR 13.2,Redovisning av hyra-/leasingavtal. Arbetet med att skapa rutiner för att få 
fram dessa uppgifter pågår.  

 värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket 
begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. 
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Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften 
minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång 
är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande 
tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad 
understigande ½ basbelopp exklusive moms. Avskrivning av anläggningstillgångar ska 
spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av investeringar. Avskrivningstiden ska 
anpassas till den aktuella anläggningen speciella förutsättningar. Mark och konstnärlig 
utsmyckning har obegränsad livslängd (ingen avskrivning).  
 
En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 
 
I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna men 
fortfarande i drift. Exempelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt med 
budgeterade belopp framåt i tiden. 
 
Komponentavskrivning ska enligt en ny rekommendation (från och med 2014) 
användas som metod för att dela upp väsentliga investeringar i ett antal delkomponenter 
med varierande avskrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. Tidigare har 
mer schablonmässiga avskrivningsmetoder använts för hela anläggningstillgången. En 
effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare 
bokförts i driftredovisningen istället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. Den 
förändrade principen kommer även att påverka budgetering av drift och investering. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om principer för komponentavskrivning i 
Karlshamns kommun. Av beslutet framgår bland annat att komponentavskrivning ska 
tillämpas från och med 2014 samt att investeringsprojekt som påbörjats före 2014 men 
som fortfarande pågår 2014 ska omfattas av komponentavskrivning. 
 
I 2016 års bokslut har uppdelning av komponenter skett inom VA-verksamheten, Vägga 
gymnasium särskolan samt utbyggnad av Möllegårdens skola. Markanläggningar 
komponentavskrivs. Utvärdering av färdigställda projekt som ska komponentavskrivas 
sker i samarbete med Fastighetsavdelningen som står för den professionella 
bedömningen. 
 
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompense-
rad övertid redovisas som kortfristig skuld. Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden 
sker månadsvis sedan 2013-01-01. 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp. År 2016 uppgick de jämförelsestörande posterna till totalt 5,7 mnkr 
(intrångsersättning Stärnö Naturreservat). År 2015 finns det tre jämförelsestörande 
poster på totalt 21 mnkr. Dessa är AFA-medel 13,5 mnkr, Utbetalning av eget kapital från 
Cura till ägarkommunerna 3,0 mnkr samt prestationsersättning från Socialstyrelsen 4,1 
mnkr. Redovisas i not 2. 
 
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år 
beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 
2,4 procent. 
 
Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos. Prognos 
över slutavräkning 2016 innebär en skuld på 6,5 mnkr (31 838 inv 1 nov 2015 x -206 kr). 
Slutavräkning för år 2015 har beräknats utifrån SKL:s decemberprognos, cirkulär 16:64, 
preliminär fordran 1,3 mnkr (31 573 inv 1 nov 2014 x 43 kr). Justering av slutavräkning 
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för år 2015 blev 0,2 mnkr (+85 kronor per invånare 1 november 2015, 31 573 invånare) 
vilket blir en fordran på 1,3 mnkr. 
 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
kommunal redovisningslag. För pensioner intjänade fr.o.m. 1998 (PFA 98) har 
kommunfullmäktige beslutat (september 2000) att pensionsmedel skall tillsvidare till 
högsta möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 
pensionssparkonto. Detta gäller även åren 1998 och 1999.  RIPS 07 används vid beräkning 
av pensionsåtagandet.  Avsättningen till pensioner minskar med 0,3 mnkr exklusive 
särskild löneskatt, 0,3 mnkr inklusive särskild löneskatt jämfört med 2015. Avsättningen 
uppgår till 8,6 mnkr inklusive särskild löneskatt. 
Ansvarsförbindelsen minskar med 30 mnkr exklusive särskild löneskatt, 37 mnkr 
inklusive särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, 
minskar från 722 mnkr till 685 mnkr inklusive inkl särskild löneskatt. Utbetalningen av 
pensioner inklusive löneskatt ökar med 190 tkr från 2015 och uppgår till 40 mnkr 2016.  
 
Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp 
som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen med följande procentsatser: 
 
Förtroendevalda  31,42 procent 
Anställda med avtalspension 38,43 procent 
Övriga  31,60 procent 

 
             
 

Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen 
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 20 
procent. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden, 
Räddningstjänsten Västra Blekinge och Cura Individutveckling, ingår inte.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i dotterbolagen 
eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering 
menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas med i 
redovisningen. 
 
I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens, endast 
den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade reserver har 
redovisats som eget kapital efter avdrag för latent skatt. Eftersom redovisningen endast ska 
visa förhållandet gentemot externa parter har interna mellanhavanden eliminerats. 
Väsentlighetsprincipen har tillämpats. Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp. 
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ORD OCH UTTRYCK 
Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital är ett verksamhetsmått i de kommunala bolagen och 
utgörs av rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella 
intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  
 
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är 
helt bestämd. 
 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man 
kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 
(skulder, avsättningar och eget kapital). 
 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels 
rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, 
dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder. 
Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 
Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 
 
FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 
Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
 
Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 
 
Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2016 2,4 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 
påverkat likvida medel.  
 
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 
 
OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker med 4,5 % på arvodessumman. 
 
PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 
tidigare. 
 
Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till 
vilka de hör. 
 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 
förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräk-
ningen för de två senaste åren.  
 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 
 
SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 
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Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga. 
 
Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 
 
Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kort-
fristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 
 
Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och 
förråd), anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 
 
Årets resultat Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses 
av resultaträkningen. 
 
ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 
 
tkr= tusentals kronor. 
mnkr = miljontals kronor. 
mdkr = miljarder kronor
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Kommunfullmäktiges mål 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07 § 107 om kommunens mål och budget med 

verksamhetsmål och indikatorer för 2016. KF antog samtidigt Kommunprogram med 

inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018.  

 
I denna bilaga redovisas nämndernas och bolagens uppföljning av Kommunfullmäktiges 

verksamhetsmål samt respektive nämnds nämndsmål och deras indikatorer som används för att 

beskriva och styra verksamheten. 

För mer detaljerad information, se respektive nämnds och bolags resultatrapporter/ 

årsredovisningar. 

 
 

 

För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem: 
 

 Indikatorn är uppfylld 

 Indikatorn är delvis uppfylld  

 Indikatorn är inte uppfylld 

 Indikatorn kan inte bedömas eftersom resultat eller indikatorsnivå 

saknas  
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Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

60 65 62 85 70 
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Kommunstyrelse 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

3 711 3 596  3 718 4 475 4 845 

Näringsliv:      
Antal verksamma företag i 
Karlshamns kommun 

2 524 2 583 2 606  2 715 2 721 

Nystartade företag 186 193 192 178 170 
Tillkommande företag 
(nystartade och inflyttade) 

206 253 230 227 230 

Företag som har försvunnit 
(upphörda eller utflyttade) 

-71 -194 -207 -118 -224 

Netto ökning/minskning av 
företag 

+135 +59 +23 +109 +6 

Nettotillväxt 4,2 % 2,3 % 0,9 % 4,2 % 0,2 % 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, kommunstyrelsens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
Nämndsmål: Deltagarna i arbetsmarknadsavdelningens aktiviteter uppnår långsiktig egenförsörjning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer  
Antal arbetslösa ungdomar som är registrerade på 
Arbetsförmedlingen i Karlshamn 

Mindre än 19 % 
(september 2015) 

17,5 % 
(september 2016) 
En ökning av 
arbetslösheten 
bland ungdomar 
har skett efter 
september 

 

Andel deltagare inom arbetsmarknadsenhetens aktiviteter 
som har/uppnår egenförsörjning 
”Måluppfyllnad direkt efter avslut – när man gått till 
studier, arbete, uppdraget slutfört eller beställning 
slutförd och åter till beställaren” 

2012 = 85 % 
2013 = 84 % 
2014 = 89 % 
2015 = 93 % 
Snitt = 88 % 

84 % 
 

 

 
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel av medborgarna som känner sig trygga (KKiK index 
1-100) 

Högre än index 63 Index 56  

Anmälda brott per 100 000 invånare Mindre än 10 000 9 279 (prel)  

 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Nämndsmål:  

1. Karlshamn är ett samhälle fritt från narkotika och doping med minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk 

2. Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel av de som svarat på högstadiet som druckit 
alkohol de senaste 12 månaderna 
(Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

27,6 % 
 

29,6 % 

 

 
29,9 % 

 
23,4 % 
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Andel av de som svarat på högstadiet som någon gång 
använt narkotika (Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

 4,4 % 
  
 4,0 % 

 
 

 7,6 % 
  
 4,2 % 

 
 
 

 

Andel av de som svarat på högstadiet som någon gång 
rökt tobak (Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

  
  
 22,9 % 
  
 21,3 % 

 
 

 22,9 % 
  
 16,8 % 

 
 
 
 
 
 

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd. 
Andel % (Kolada, hållbar utveckling) 

Över 72 % 68 %  

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och 
upplevelser 

Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Turismomsättning 
Ny statistikmodell gör att denna indikator inte kan 
mätas för 2016 

Ökning med 5 % per 
år 

--  

Antal gästnätter Ökning med 5 % per 
år 

Utfall september 
2016 = +8,4 % 
(preliminär 
statistik) Slutlig 
statistik för 2016 
kommer i mars 

 

 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv 
och en attraktiv och hållbar livsmiljö 
Nämndsmål: Utveckla nya och befintliga verksamhetsområden i för näringslivet attraktiva lägen med 
tillgång till bredband och hållbara kommunikationer 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel arbetsställen som har tillgång till minst 100 Mb/s 
bredband 

Minst 50 % ökning med 10 %  

Andel av befolkningen som har tillgång till minst 100 Mb/s 
bredband. Långsiktigt mål till 2020 är 95 % av alla hushåll. 

Minst 50 % ökning med 10 %  

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid 
nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter 
(egen undersökning) 
OBS: Metod saknas för uppföljning av detta. Generellt 
kan sägas att kommunen inte klarar av att tillgodose 
efterfrågan. 

Minst 90 % Inget resultat  

 

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Nämndsmål: skapa förutsättningar för att öka bostadsbyggandet under 2016-2018 med varierade 
upplåtelseformer 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Tillgodosett behov av mark och tomter för 
bostadsändamål utifrån efterfrågan 
OBS: Metod saknas för uppföljning av detta. Generellt 
kan sägas att kommunen inte klarar av att tillgodose 
efterfrågan. 

90 % Inget resultat  
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Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
Nämndsmål: Värna om ett friskare vatten, ökad biologisk mångfald och mindre gift på drift 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Utsläpp växthusgaser i kommunen, ton CO2-ekv/inv Minskning med 10 % Minskning med 27 

% från 2013 till 
2014 (senast 
kända data) 

 

God vattenstatus, andel sjöar med god ekologisk 
vattenstatus 

-- Ingen mätning 
2016 

 

Ren luft (egen mätning görs i samarbete med 
Länsstyrelsen 

-- 16,48  

Resor med kollektivtrafik, per invånare 45,2 41,0  

 

Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och service 
Nämndsmål: Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
kommunens utveckling och service 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Företagens sammanfattande omdöme om kommunens 
service för företagen (Index 0-100, KKiK, Insikt) 

Minst index 77 Insikt mäts inte 
2016 
NKI = 67 

 

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i 
kommunens utveckling (% av maxpoäng, KKiK) 

Minst 70 % 65 %  

SKL:s undersökning ”Information till alla” Minst 82 % av 
maxpoäng 

72 %  

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Kvaliteten i kommunens webbinformation till 
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKiK) 

82 % 82 %  

Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för 
tillgänglighet. 
Ingen mätning finns, arbetet påbörjat och kommer att 
presenteras under 2017 

-- --  

 

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
Nämndsmål: Ökad tillväxt och sysselsättning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Förvärvsintensitet Minst 77 % 2016 = 76,7 %  

(2015 = 75,9 % ) 
 

 

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
Nämndsmål: Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Nystartade företag per 1000 invånare Minst 4,0 2016 = 5,3 

2015 = 4,5 
 

Netto nystartade och avslutade företag  -- +6  
Deltagande i UF-företag, andel av hur många som har 
möjlighet att delta.  (indikatorn har förändrats till 2017) 

 -- 11,6 %  
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Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Sjukfrånvaro dagar/ anställd - Kommunen 
 

Minskning till 2013 
års nivå = 21,3 dagar/ 
anställd 

26,1 dagar/ 
anställd 

 

Sjukfrånvaro dagar/ anställd - 
Kommunledningsförvaltningen 

Minskning till 2013 
års nivå = 10,3 dagar/ 
anställd 

20,4 dagar/ 
anställd 

 

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid – kommunen  
 

Mindre än 6,2 % 8,2 %  

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid - 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Mindre än 3,06 % 6,03 %  

Antal timmar utförda av timavlönad personal - 
Kommunen 
 

Minskning med 10 
procent 
2015 = 414 138 tim 

2016 = 397 750 
tim 
Minskning med 4 
procent 

 

Antal timmar utförda av timavlönad personal - 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Minskning med 10 
procent 
2015 = 2 107 tim 

2016 = 1 706 tim 
Minskning med 19 
procent 

 

Sysselsättningsgrad - Kommunen 
 

Ökning av 
genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
med 1 procentenhet 
2015 = 91,9 % 

2016 = 92,5 % 
Ökning med 0,6 
procentenheter 

 

Sysselsättningsgrad - Kommunledningsförvaltningen 
 

Ökning av 
genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
med 1 procentenhet 
2015 = 98,2 % 

2016 = 98,0 % 
Ökning med 0,2 
procentenheter 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda - 
Kommunen 
 

Minst 93 % 88 %  

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda - 
Kommunledningsförvaltningen 
 

Minst 93 % 90 %  

Personalomsättning, andel chefer som stannat kvar på 
samma arbetsställe minst 4 år - Kommunen 
 

40 % 27 %  

Personalomsättning, andel chefer som stannat kvar på 
samma arbetsställe minst 4 år - 
Kommunledningsförvaltningen 
 

40 % 20 % E 

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 
Nämndsmål: Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 

 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
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Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod) Minst 60 % 66,7 %  
Koncernkonsoliditet (minst 25 % på en femårsperiod) Minst 25 % 32 %  
Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en femårsperiod) Minst 1 % 1,2 %  
Budgetavvikelse för investeringar (KS, försäljning 
anläggningstillgångar och exploateringsprojekt).  

Mindre än +/- 10 % + 50 %  

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 
Uppföljning av denna indikator kommer framöver att ske 
via kommunens e-handelssystem. Detta var inte i full gång 
vid årsskiftet, försenat pga ägarbyte och uppdatering av 
ekonomisystemet. 

Minst 95 % Mätning har skett 
av leverantörs-
trohet. Inte nått 
upp till 95 % 

 

 

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet och arbetar för att minska 
verksamheternas klimatpåverkan 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till ekologisk 
hållbarhet 

100 % 100 %, kontroll 
har skett av 10 
upphandlingar 

 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till social 
hållbarhet 

100 % 100 %, kontroll 
har skett av 5 
upphandlingar 

 

Andelen av kommunens bilar som är miljöbilar av totala 
antalet bilar (KKiK) 

50 % 49 % (preliminär) 
slutgiltigt resultat 
kommer i april-
maj 

 

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel och olja) Minskning med 10 % Kostnadsökning 
med 2,25 % 
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Socialnämnd 

Verksamhetsmått 
Verksamhetsmått 2012 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad per invånare *    2 795 2 862 2 959 2 850 2 971 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Socialnämndens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 

Nämndsmål: Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel personer som är ek beroende av försörjning (KF) 3,0 %  

(Utfall 2015 = 4,0 %) 
4,2 %  

Antal hushåll med försörjningsstöd Medel per månad 
202,0 (2015) 

Medel per månad 
221,3 
 

 

-varav hushåll med barn Medel per månad 
53,6 (2015) 

Medel per månad 
63 

 

-tidsrymd (längd i stöd) Median och medel mäts 
också – mål lägre än 
2015 

--  

 

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Brukare med nöjda eller mycket nöjda 
-placeringar 12-18 år resp över 18år 

Mäts via enkäter  100 %  

Alla beslut inom socialpsykiatrin ska följas upp och omprövas 100% 100%   
Andel återkommande utredningar gällande barn (under 6 år) Max 33% (antal 

återkommande / totalt 
antal) 

20%  

 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 

Nämndsmål: Brukare, vuxna anhöriga samt barn och unga känner sig trygga (SocN) 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel anmälning avs våld i nära relationer där aktivt stöd 
erbjuds från vht 

100% 
 

100%  

Andel föräldrar till barn/unga som har pågående insatser, 
erbjuds föräldrastöd och samtal om barnets behov. 

100%   

 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Nämndsmål: Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (KF) Minskning mot 2015 

Medel per månad 
53,6 (2015) 

 
Medel per månad 
63,0 

 

Återfallsfrekvens i missbruksärenden Avslutade personer 
80 pers (2015) 
69 pers (2016) 

15 pers 
Återkommer 
2016-2017 

 

Alkohol- och droganvändandet bland unga 
(ungdomsenkät) 

Minskning Minskning mot 
föregående år 
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Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och service 

Nämndsmål: Alla brukare ska ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen av genomförandet 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel brukare som uppger att de har inflytande och är 
delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan 

90% 100%  

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhället 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Servicemätning KKIK, Webb info (KF) --  -- -- 

 

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

Nämndsmål: Socialnämnden är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Sjukfrånvaro dagar/ anställd (KF) Målutfall som 2013 

(14,0) 
16,8  

Antal timmar som görs av timavlönade under året (KF) Minskning med 10 % 
(2015 = 183 357 tim) 

Minskning, 3 % 
(2016 = 178 023 
tim, omsorgs-
förvaltningen) 

 

Andel tillsvidareanställda av månadsanställda (KF) (KF 93%) 80 %  
Personalomsättning, andel chefer som stannar kvar på 
samma arbetsställe i minst fyra år (KF) 

40 % 13 % (omsorgs-
förvaltningen 

 

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 
Nämndsmål: Socialnämnden omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Förbättringsarbete i enheter Minst ett pågående 

förbättringsarbete 
per enhetschef/ år 

100%  

Andel förbättringsarbeten med brukarmedverkan (med 
brukarmedverkan avses att brukare är aktiva någon gång 
under förbättringsarbetet genom ex fokusgrupper eller 
annan medverkan) 

30 %   

Andel omvärldsanalyser gentemot olika målgrupper Varje enhetschef 
presenterar varje år 
en omvärldsanalys 

100%  

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 

Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) 95% Ej nått upp till 

indikatorsnivå 
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Omsorgsnämnd 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad per invånare 
(obligatorisk uppgift) 

15 708 17 004 17 726 18 440 19 119 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, omsorgsnämndens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 

Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
LSS-egen mätning 
Sammantagen nöjdhet med boendet/insatserna 

LSS 91% Ja 79% 
Ibland 19% 
Nej 0.5% 

 

Äldreomsorg – nationell brukarundersökning 
Sammantagen nöjdhet med 
äldreboendet/hemtjänstinsatser – NKI (KF) 

Hemtjänst 93 % 
 
SÄBO 90% 

Hemtjänst 92 % 
 
SÄBO 83 % 

 

 

Serviceutbud LSS grupp och servicebostad (KF) 92% 93%  

 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: Brukarna i ordinärt boende känner sig trygga 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Äldreomsorg – nationell brukarundersökning –  
Andel som känner sig trygga med sin nuvarande hjälp 

Hemtjänst 91% 87% 
 

 

LSS – egna mätningar, Andel som känner sig trygga med 
sin nuvarande hjälp 

LSS 91% Ja 79% 
Ibland 19% 
Nej 2% 

 

 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Nämndsmål: Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Kost upplevd matkvalitet helhet kring kost Öppna jämförelser – 

förbättring från 
resultat senast 
73% (2015) 

80%  

Utevistelse – upplevelse av tillgodosett behov särskilt 
boende – egen Andel nöjda eller mycket nöjda mätning 

80-83% 69%  

Social tid hemtjänst – egen mätning Andel nöjda eller 
mycket nöjda 

80-93% 100%  

 

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 

Nämndsmål: Alla personer i särskilt boende trivs och är trygga i sin boendemiljö 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Äldreomsorg – nationell brukarundersökning Andel som 
känner sig trygga med sin nuvarande boendeform/stöd 
och hjälp 

SÄBO 95% 87%  

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

LSS 95% Ja 79% 
Ibland 19% 
Nej 0,5% 
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Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och service 

Nämndsmål: Alla brukare ska vara delaktiga i planering av genomförande 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel brukare som är delaktiga i utformningen av sin 
genomförandeplan 

100% 100%  

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

Hemtjänst 90% 
 
SÄBO 90% 

87% 
 
78% 

 

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

LSS 90% Ja 95%, Ibland 5% 
 

 

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 

Nämndsmål: Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter i 
samhället 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Hemsidan Index utfall i ÖJ/KKIK – KS ersätter 2016 (KF) 82%   
Andel brukare med välfärdsteknik (inte trygghetslarm) 20 personer i ordinärt 

boende och 20 
personer i särskilt 
boende 

13 personer 
ordinärt boende 
Mer än 20 
personer särskilt 
boende 

 

 

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

Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Sjukfrånvaro dagar/anställd (KF) 21,3 (KF) 2013 

29.0 (ON) 2013 
39,8  

Antal timmar som görs av timavlönande under året (KF) Minskning med 10 % 
(2015 = 183 357 tim) 

Minskning, 3 % 
(2016 = 178 023 
tim, omsorgs-
förvaltningen) 

 

Andel tillsvidareanställda av månadsanställda (KF) (KF 93%) 80 %  
Personalomsättning (KF), andel chefer som stannar kvar 
minst 4 år i samma enhet 

40 % 13%  

Delade turer  
Går inte att mäta, utveckla mätmetoder under 2017 

Minska antalet  --  

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) 
Leverantörstrohet 

95% - går ej att mäta 
63%  

 

 

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 

Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel upphandlingar där hänsyn tagits till ekologisk 
hållbarhet (KF) 

100% 100%  

Andel upphandlingar där hänsyn tagits till social 
hållbarhet(KF) 

100% 100%  
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Nämnd för barn, ungdom och skola 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

14 856 15 308 15 839 16 513 17 194 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, BUS nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
Nämndsmål: Alla barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt i förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola (KF): Enkät-
svar, vårdnadshavare, Jag kan rekommendera mitt barns 
förskola, andel som svarat “Stämmer helt och hållet“ eller 
“Stämmer ganska bra” 

Utfall 2015: 93% Mätning har ej 
gjorts 2016 

 

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

Minst 90% (KF) 
100% (BUS) 

80,4%  

Skillnad mellan kvinnor och män av andel behöriga elever 
till något nationellt program på gymnasiet (KF) 

Lägre än 10 
procentenheter 
minskning (KF) 

14,3 
procentenheter 
(ökning med 4,1 
procentenheter ) 

 

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) i grundskolans åk 
9 – skillnad flickor och pojkar 

Mindre skillnad än 
föregående år 

42,1 (ökning med 
3,8) 

 

Enkätsvar, grundskolans åk 5 och 8: Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel som svarat 
“Stämmer helt och hållet“ eller “Stämmer ganska bra” 

Högre värde än 
föregående år 

Årskurs 5: 76% 
(minskning med 5 
procentenheter) 
Årskurs 8: 58% 
(ökning med 12 
procentenheter) 

 

 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
Nämndsmål: Barn och unga lär sig och utvecklas genom att musicera 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel av elever i grundskolans årskurs 3 som anmäler sig 
till musikskolan 
Andel av elever i grundskolans årskurs 3 som är 
aktiva/inskrivna i Musikskolan vid mättillfället 

Sätts efter första 
undersökningen 

35,6 % av 
årskullen i åk 3 är 
aktiva i 
Musikskolan 

 

Andel av elever i musikskolan som spelar i ensembler Sätts efter första 
undersökningen 

41,5 % av 
Musikskolans 
sång- och 
instrumentaleleve
r medverkar även i 
ensemble 

 

Skillnad flickor och pojkar inskrivna i musikskolans verk-
samhet 

Sätts efter första 
undersökningen 

Av 545 inskrivna 
elever utgörs 63,1 
% (344) av flickor 
och 36,9 % (201) 
av pojkar. 
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Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: Alla barn och unga känner sig trygga i BUS-nämndens samtliga verksamheter 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Vårdnadshavarnas uppfattning om deras barns trygghet i 
förskolan: Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i 
förskolan, andel som svarat “Stämmer helt och hållet” eller 
“Stämmer ganska bra” 

Utfall 2015: 97% Mätning har ej 
gjorts 2016 

 

Elevernas uppfattning om trygghet i fritidshemmen, Jag 
känner mig trygg på fritids, enkätsvar (åk 2-5), andel som 
svarat “Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer ganska 
bra” 

I nivå med värdet för 
grundskola (åk 5) 

96%  

Elevens uppfattning om trygghet i skolan, Jag känner mig 
trygg i skolan, enkätsvar, grundskolans åk 5 och 8, andel 
som svarat “Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer 
ganska bra” 

Högre än föregående 
år 

Årskurs 5: 92% 
(minskning 5 
procentenheter) 
Årskurs 8: 92% 
(minskning 4 
procentenheter) 

 

Upplevd trygghet i fritidsgårdarnas verksamhet 
(brukarsvar) 
Kvalitativ undersökning, kontinuerlig dialog med besökare, 
spontan feedback i samband med arrangemang 

Sätts efter första 
undersökningen 

Hög upplevd 
trygghet 

 

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: Alla barn och ungdomar har tillgång till ett rikt och spännande utbud av fritidsaktiviteter 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Målgruppens upplevelse av fritidsgårdarnas utbud av 
aktiviteter 
Kvalitativ undersökning, kontinuerlig dialog med besökare, 
spontan feedback i samband med arrangemang 

Sätts efter första 
undersökningen 

Hög nöjdhet  

Andel av besökare/deltagare i fritidsgårdsverksamheten – 
skillnad mellan flickor och pojkar 

Sätts efter första 
undersökningen 

65% pojkar  

Antalet besökare/deltagare vid drogfria fest- och 
högtidsarrangemang för ungdomar 

Sätts efter första 
undersökningen 

50 ungdomar per 
arrangemang 
(bussresa till disco 
cirka tre gånger 
per termin) 

 

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: Kommuninvånare och besökare får tillgång till avgiftsfri levande musik 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Antal konserter i offentlig miljö med musikskolans barn- 
och ungdomsensembler 
Konserter i Musikskolans regi som vänder sig till 
allmänheten i Karlshamns kommun samt vänorter 

Målnivå har ej 
fastställts 

48 offentliga 
konserter 

 

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: Barn och unga ska stärkas och berikas genom kulturaktiviteter 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel barn och unga som under förskolan och skoltiden 
får ta del av kulturaktiviteter som erbjuds 

Kommunen följer 
utbudet enligt 
Blekingemodellen 
(Region Blekinge) 

100% av eleverna 
har bokats på 
föreställningar. 
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Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och service 
Nämndsmål: Barn och unga är delaktiga och har inflytande på lika villkor i BUS-nämndens alla verksamheter. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Elevens uppfattning om delaktighet och inflytande i 
skolan, Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter, enkätsvar, grundskolans åk 5 och 8, andel som 
svarat “Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer ganska 
bra” 

Högre än 2015 Årskurs 5: 89% 
(minskning 2 
procentenheter) 
Årskurs 8: 75% 
(minskning 4 
procentenheter) 

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
Nämndsmål: BUS-nämnden ansvarar för att erbjuda moderna och attraktiva arbetsplatser med professionella och 
engagerade medarbetare 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 (KF) BUS: 17,3 

Förskola: 25,1 
Grundskola: 12,0 
Kommun: 26,1 

 

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt anställda 
% 

6,2% (KF) Utbildning: 5,9% 
Kommun: 8,2% 

 

Antal timmar som görs av timavlönad under året Minskning med 10 % 
(KF) 

Utbildning: -2,9% 
Kommun: -4,0% 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda, 
% 

93% (KF) Utbildning: 80% 
Kommun: 88% 

 

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

40% (KF) Utbildning: 43% 
Kommun: 27% 

 

Lärarbehörighet – andelen legitimerade och behöriga 
lärare i grundskolan 
Andel av tjänstgörande lärare (antal personer) med 
lärarbehörighet och behörighet i ämnet läsåret 2015/16. 
Källa: SIRIS 

Högre än rikssnittet 
(BUS) 

Karlshamn: 81,7% 
Riket: 79,0% 

 

Effektiva och ändamålsenliga, digitala 
kommunikationskanaler 
Verksamhetschefernas skattning (”Utbildningsförvaltningen 
har effektiva och ändamålsenliga, digitala 
kommunikationskanaler”, Stämmer helt och 
hållet/Stämmer ganska bra/Stämmer ganska 
dåligt/Stämmer inte alls) 
 

Övervägande positivt 
resultat (BUS) 

Stämmer ganska 
dåligt 

 

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 
Nämndsmål: BUS-nämndens verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Verksamhetschefens skattning av systematiken i 
kvalitetsarbetet efter resultatdialoger 
 
BRUK (Skolverket), kriterier för måluppfyllelse, 
genomförande samt förutsättningar. 

Övervägande positivt 
resultat 

55%  

Personals upplevelse av systematik i skolans 
kvalitetsarbete 

Kontinuerlig 
förbättring 

Mätning har ej 
gjorts 2016 
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Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndsmål: BUS-nämndens verksamheter har en hållbar ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Budgetavvikelse för investeringar 2016 = prognos per 
160831 

+/-10% (KF) 4 %  

Budgetavvikelse för investeringar +/- 0 (BUS) 2 %  
Budgetavvikelse för driftsbudget +/- 0 (BUS) 1 %  
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 95 % (KF) 

100 % (BUS) 
51 % (UTB)  
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Gymnasienämnd 

Verksamhetsmått 

 2012  2013  2014  2015  2016  

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

4 270  4 218  4 277  4 855  5 097 

Resursanvändning årsarbetare, 
gymnasieskolan  

103  103  102  105  
112 

 

Antal elever, gymnasieskolan  1 110  1 107  1 048  1 007  1015 

Nettokostnad/elev, 
gymnasieskolan2  

95 700  99 357  105 454  109 697  109 984 

Resursanvändning årsarbetare, 
gymnasiesärskolan  

20,5  20,5  22  20  18 

Antal elever, gymnasiesärskolan  33  33  30  29  27 

Nettokostnad/elev, 
gymnasiesärskolan3  

380 481  441 461  497 864  490 877  520 286 

*Pedagogisk utbildning (Öppna 
jämförelser) %  

  
--  

  
--  

 91  
(rank: 19)  

84 
(rank:88)  

 -- 

Pedagogisk utbildning  90 90 84 82  -- 

Genomsnittlig betygspoäng, 
gymnasiebevis 

--  -- 14,2  14,3  14,5 

Genomsnittlig betygspoäng, 
gymnasie- och studiebevis 

--  -- 13,6  13,8  14,2 

Avbrott %  3  2  3  1  -- 

Elever i egen kom. skola %  80  82,2  79,5  80 -- 

Elever i annan kom. skola %  10,8  10,8  11,6  12  -- 

Elever i fristående skola i egen 
kommun %  

5,7  4,4  5,8  6 -- 

Elever i fristående skola i  
annan kommun %  

3,4  2,5  3  3 -- 

Lärartäthet (elever/lärare)  10,8  11,0  11,2  10,0 -- 

Källa: Jämförelsetal (skolverket) om inget annat anges 

 
 
Uppföljning av KF verksamhetsmål, Gymnasienämndens nämndsmål och indikatorer 

 
Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
Nämndsmål: Alla elever lär sig och utvecklas så långt som möjligt i sin gymnasieutbildning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Elever som fullföljer sin gymnasieutbildning i kommunen 
inom 4 år (exkl. IM och Vägga) 

100% (GN) 85% för HFP  
77% för YP (ÖJ) 

 

Skillnaden mellan kvinnor och män av andel som fullföljer 
gymnasieutbildning i kommunen inom 4 år (exkl. IM och 
Vägga) 

-- 2016 (ÖJ):  
K:93-M:77 (HFP) 
K:77-M:77 (YP) 
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Genomsnittlig betygspoäng för elever vid Vägga 
gymnasieskola 

Högre än 14,0 (GN) 
14,0 

14,5  

Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till 
högskoleutbildning för elever på Vägga gymnasieskola 
(efter 3 år) 

Indikatorsnivå sätts 
vid första mättillfället 
(GN) – 60%  

59% (inkl IM;ÖJ) 
 

 

Andel elever som uppnått grundläggande behörighet på 
yrkesprogram (Y) respektive högskoleförberedande 
program (H) 
(Avser skolkommun) 

Indikatorsnivå sätts 
vid första mättillfället 
(GN) – 50% resp 90%  

40% YP 
84% HFP 
 (ÖJ) 

 

Enkätsvar från gymnasieskolans elevenkät som har bäring 
på nämndmålet (kunskaper och lärande) 

Högre än 6,8 (GN) 
 (åk1,3) 

6,8 (åk1-3)  

Avbrott och avbrottsorsaker (nationella program). 
(Statistik för 2014-2015 inom parentes) 

Kontinuerlig 
förbättring. Orsaker 
kategoriseras 
Orsak: 
Avgångsanmälan 
Utskrivning enl SL 
(rektor) 
Sammanlagt 

 
 
 
 
17 elever (11) 
6 elever (13) 
 
23 elever (24) 

 

 
Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: En trygg skola för elever och medarbetare fri från kränkning och diskriminering på gymnasiet 
och i vuxenutbildningen 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel elever som upplever skolan som trygg Förbättring jf 2015 

 8,2 (åk 1, 3): 94 % 
8,2 (åk 1-3): 92%  

Andel elever som upplever att kränkningar och 
diskriminering förekommer 

Förbättring jf 2015 
Undersökning har 
gjorts men resultatet 
är inte tillförlitligt.  
 

2016:  
Undersökning har 
gjorts men 
resultatet är inte 
tillförlitligt. 

 

Lärares egna upplevelser av förekomsten av kränkningar 
och diskriminering 

Förbättring jf 2015 
Undersökning har 
gjorts men resultatet 
är inte tillförlitligt. 

2016: 
Undersökning har 
gjorts men 
resultatet är inte 
tillförlitligt. 

 

Lärares egna upplevelser huruvida kränkningar och 
diskriminering av elever förekommer 

Förbättring jf 2015 
Undersökning har 
gjorts men resultatet 
är inte tillförlitligt. 

2016:  
Undersökning har 
gjorts men 
resultatet är inte 
tillförlitligt. 

 

Prioriterade insatser/aktiviteter i likabehandlingsplanen 
är genomförda 

100% 100%  

Förekomsten av utredningar med konstaterade 
kränkningar 

0  Gy: 13 upplevda 
och anmälda (elev-
elev) 
Vux: 1 (elev-elev) 

 

 
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
Nämndsmål: Alla elever på gymnasiet och i vuxenutbildningen har inflytande över sin utbildning 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Elever upplever att de har inflytande över sin utbildning 
på gymnasiet och i vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
2015 (åk 1,3): 6,5 
2015 vux: 95% 

 
2016 (åk 1-3): 6,9  
2016 vux: 95% 

 
 

Lärarnas upplevelse av elevernas inflytande i utbildningen 
på gymnasiet och i vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
Ingen enkät gy+vux 

2016 gy: 6,7 
Ingen enkät vux 

 

Delaktighet för elever i upprättande av den individuella 
studieplanen i vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
2015: 95,8% 

 
2016: 94,1% 
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Elever som erbjuds individuella studieupplägg avseende 
studieform, studietakt och kursval i vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
2015: 93% 

 
2016: 87% 

 

Andel elever som upplever att de har nått sina mål med 
studierna i vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
2015: 95% 

 
2016: 95% 

 

 

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens 
Nämndsmål: Gymnasieskolan och vuxenutbildningen erbjuder utbildning inom områden, där det finns 
efterfrågan på arbetskraft 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Avbrott och avbrottsorsaker i vuxenutbildningen - 
kategorisering 

Förbättring jf 2015 
2015: 23% 

 
2016: 24% 

 

Validering av tidigare erfarenheter och 
kunskap/utbildning i vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
5 valideringar 
39 prövningar 

 
27 valideringar 
76 prövningar 

 

Anställning ett år efter avslutad utbildning kopplat till 
genomförd utbildning inom vuxenutbildningen 

Förbättring jf 2015 
Branschen 98% 
Arbetssökande 2% 

Branschen 56% 
Annat yrke 28% 
Utbildning 9% 
Arbetssökande 8% 

 

 

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
Nämndsmål: Alla elever på gymnasieskolan och i vuxenutbildningen ska tillägna sig ett entreprenöriellt 
förhållningssätt 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Företagens inställning till samarbetet med skolan Förbättring jf 2015 

2015: 91  
(+176 sedan 2014) 

2016: 106  

Elevernas upplevelse av ”skarpa” uppdrag och projekt i 
samarbete med arbetslivet på gymnasieskolan  

Indikatorsnivå saknas Utfallet kan inte 
mätas 

 

Andel gymnasiearbeten i samarbete med arbetslivet på 
gymnasieskolan  

Indikatorsnivå saknas Utfallet kan inte 
mätas 

 

Kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
 Antal utbildade handledare 
 Antal kvalitetssäkrade (kartlagda) arbetsplatser 
 Andel yrkesprogram med minst 2 protokollförda 

programråd med elevmedverkan per läsår   

 
100 
75 
 
100% 

 
91 
80 
 
Beroende på 
program 

 
 
 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
Nämndsmål: Gymnasieskolan och vuxenutbildningen erbjuder moderna och attraktiva arbetsplatser med 
professionella och engagerade medarbetare 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 (KF) Nämnd: 14,7 

Kommun: 26,1 
 

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt anställda 
% 

6,2% (KF) Utbildning: 5,9% 
Kommun: 8,2% 

 

Antal timmar som görs av timavlönad under året Minskning med 10 % 
(KF) 

Utbildning: -2,9% 
Kommun: -4,0% 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda, 
% 

93% (KF) Utbildning: 80% 
Kommun: 88% 

 

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

40% (KF) Utbildning: 43% 
Kommun: 27% 
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Lärarbehörighet – andelen legitimerade och behöriga 
lärare på gymnasieskolan och i vuxenutbildningen – dvs. 
pedagogisk utbildning 

Högre än rikssnittet 
(Skolverket; avser 
2015) 
K= Karlshamn 
R= Riket 

K gy: 82%  
R gy: 83%  
K gysär ped: 79% 
R gysär ped: 84% 
K gysär spec: 35% 
R gysär spec: 23% 
K komvux: 70% 
R komvux: 84% 
K SFI; 100% 
R SFI: 73% 
K Särvux: saknas 
R Särvux: 90% 

 
 
 
 
 
 

Kommunikation via digitala verktyg Indikator fastställs 
2016 

Indikatorer har 
inte fastställts 

 

Personalens upplevelse av delaktighet och 
påverkansmöjligheter i verksamhetens utveckling 

Förbättring – första 
gången 2016 Enkät gy 

6,0 (Max 10)  

Personalens upplevelse av möjligheter till personlig 
utveckling i relation till uppdraget 

Förbättring – första 
gången 2016 Enkät gy 

5,8 (Max 10)  

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 
Nämndsmål: Gymnasienämndens verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Verksamhetschefens skattning av systematiken i 
kvalitetsarbetet efter resultatdialoger  
(Första värdering 2016) 

Kontinuerlig 
förbättring: BRUK 
(Max 10) 

Gyskola: 5,3 
Gysärskola: 5,3 
Vux: 7,4 

 

Personalens upplevelse av systematik i skolans 
kvalitetsarbete – (enkät första gången 2016 gy) 

Kontinuerlig 
förbättring  (Max 10) 

Uppfölj-analys: 6,6 
Analys-plan: 5,6 

 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndsmål: Gymnasienämndens verksamheter har en hållbar ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Budgetavvikelse för investeringar +/-0 (GN) 10 %  
Budgetavvikelse för driftsbudget +/-0 (GN) 0 %  
Avtalstrohet  100% (GN) 51%  
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Kulturnämnd 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

719 747 781 783 
 

845 
 

 
Uppföljning av KF verksamhetsmål, kulturnämndens nämndsmål och indikatorer.  

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: 
Barn och unga berikas genom kulturupplevelser. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Andel barn och unga som under förskole- och skoltid tar 
del av de kulturaktiviteter som Kultur Karlshamn erbjuder 
Antal besökande elever ställs i relation till totalt antal 
elever.  

Nivå sätts i relation 
till tidigare 
mätningar.  
 

100% av eleverna 
har bokats på 
föreställningar i 
såväl förskola 
(från och med 3 
års ålder) som 
skola. 

 

Procent beläggning på arrangemang som Kultur 
Karlshamn erbjuder barn och unga under fritid. 
Arrangemangets kapacitet i förhållande till antal deltagare. 
Samtliga arrangemang har följts upp. 
 

Indikatorsnivå 100 % 
(utfall 2015: 101%) 
 
 
(utfall 2015: 76%) 
 
 
 
 

71% på 
entrébelagda 
arrangemang 
 
Kostnadsfria 
aktiviteter, t ex 
lovarrangemang 
87% 

 

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

Indikatorsnivå: 94% 
(utfall 2015: 94%) 
Besökarnas nöjdhet 
mäts med enkät.  
Samtliga 
arrangemang 
utvärderas. 
 

89%  

 

Verksamhetsmål: 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Procent beläggning på kultur- och biblioteksenhetens 
arrangemang. 
 

Indikatorsnivå 2016: 
80% 
(utfall 2015: 79%) 
 

65%  

Antal besökare som deltar i kultur- och biblioteksenhetens 
utbud som lokaliseras i Lokstallarna 
Besökarnas nöjdhet mäts med enkät.  Samtliga 
arrangemang utvärderas. 
 

Indikatorsnivå 2016: 
ökning 
(utfall 2015: 1051) 
 
 

1497 besökare  

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

Indikatorsnivå 2016: 
bibehållen nivå 
(utfall 2015: 94%) 

91%  
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Andel aktiviteter/ föreställningar inom 
 Musik 
 Bild 
 Film och rörlig media 
 Dans 
 Teater 
 Slöjd 
 Litteratur 

Mäts för första 
gången 2016. 
 

 
17% 

28% 

10% 

1% 

7% 

13% 

24% 

 

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges inom Kultur Karlshamns verksamhetsområden lika möjligheter och 
rättigheter samhället 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Antal inköpsförslag i relation till antal låntagare. 
 

Indikatorsnivå 2016: 
1,5% ökning 
 
(utfall 2015: 12212 
låntagare gjorde 421 
inköpsförslag, vilket 
betyder 0,034 
inköpsförslag/låntaga
re) 

0,04% 
 
11581 låntagare 
gjorde 438 
inköpsförslag 
vilket betyder 
0,038 
inköpsförslag/ 
låntagare. 

 

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

Indikatorsnivå 2016: 
ökning 
(utfall 2015: 
Talbokslåntagare 127. 
Boken kommer 35. 
Syntolkade filmer och 
Lättläst; medier kan 
lånas av alla, vilket 
medför att lånen i 
statistiken ej särskiljs 
från andra lån. 

 
Talbokslåntagare; 
110 
Boken kommer; 
31 

 

 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
Nämndsmål: Karlshamns kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 
 

Samma nivå som 
2013: 21,3 (KF) 
utfall 2015: 18,3 (KN) 

26,1 (KF) 
5,7 (KN) 

 

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

40% (KF) Statistik för 2016 
ej framtagen på 
nämndsnivå 
Utb 46% 
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Teknisk nämnd 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad -60 977 -64 390 -85 401 -72 579 -71 473 
Nettoinvesteringar -74 173 -117 210 -64 333 -38 011 -27 228 
Antal invånare den 1 november 31 088 31 233 31 573 31 826 32 041 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

-1 961 -2 062 -2 705 -2 280 -2 231 

 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettoinvesteringar -6 610 -8 960 -16 858 -17 917 -12 862 
Antal klagomål på 
dricksvattenkvalitet (st) 

11 18 12 13 19 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Tekniska nämndens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga genom att gator, vägar och gc-vägar har erforderlig belysning 
på rätt platser 
 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
1. Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende 
prioriterade gator/vägar är avhjälpta 

80% 80%  

 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv 
och 
Nämndsmål: Bibehålla och utveckla gator, vägar och VA med hög säkerhet, kvalitet och tillgänglighet 
 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
1. Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år, 
betygsindex från 0-100) (KF)  
 

61 57  

 

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

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

Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall 
indikatorer 

HDE 

Sjukfrånvaro dagar/anställd (KF) Minskning till 2013 års 
nivå 22,2% 

26,9% TN  

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (KF) Mindre än 6,2 % 7,25% hela 
kommunen 

 

Antal timmar utförda av timavlönad personal (KF) Minskning med 10 % -
enheter 

Minskning med 
9,1% SHBF 
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Sysselsättningsgrad Ökning av 
genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 1 
% -enhet 

95,1%SHBF 
95% (2015) 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda 
(KF) 

Minst 93 % 
 

94% SHBF  

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

40% 31% (SHBF)  

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 
Nämndsmål: Säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån verksamheternas behov och 
kommunen som helhet 
 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Indikatorer 
1. Yt-effektivitet lokaler 
 

Enligt REPAB:s riktvärde.  
2016 var värdet 14,2 kvm BRA/elev. 
Räknar vi om BRA till BTA med faktor 
0,9 blir nyckeltalet 15,7 elever/kvm 
och BTA 
 

2016 var värdet 19,6 kvm 
BRA/elev. Räknar vi om BRA till 
BTA med faktor 0,9 blir 
nyckeltalet 21,8 kvm/elev och 
BTA- december 2016 
 

 

2. Kronor/kvm städyta 
 

2. Indikatorsnivå efter utfall 2015 
 

222 kr/kvm  

3. Pris/tim vaktmästeri 3. Beräkning 2016 
 

338 kr/tim  

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi 
 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall 

indikatorer 
HDE 

Indikatorer 
Budgetavvikelse för investeringar (KF) 

 
Mindre än +/- 10  

 
+45 % TN exkl 
VA, 
+79 % VA 

 

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) Minst 95 % 60 % SHBF exkl 
kost,  
93 % kost 

 

 

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
Nämndsmål: Kommunens interna serviceverksamheter utvecklas långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 
 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
1. Minskning av energianvändning i kommunala 
verksamheter (KF) 

Indikatorsnivå efter 
utfall 2015 

Ja gällande 
fjärrvärme och 
elförbrukning 

 

2. Andelen av Kommunens bilar som är miljöbilar av totala 
antalet bilar (KKIK) (KF) 
 

50 % 
 

49%  

3. Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) (KF) 
 

28 % 26,3%  
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Byggnadsnämnd 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad per invånare (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

224 215 181 193 241 

Budgetavvikelse -18 -273 1 000 724 321 
Personalkostnad -8 069 -8 269 -8 102 -8 415 -9 663 
Nettoinvesteringar -14 -164 -94 -144 -137 
Kapitalkostnader -162 -79 -106 -114 -140 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Byggnadsnämndens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv 
och 
Nämndsmål: God beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner som KS prioriterar utifrån översiktsplanen, 
samt för att pröva detaljplaner initierade av privata aktörer. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Minst fem detaljplaner ska antas eller godkännas och 
överlämnas till KF för antagande, varav minst två ska 
möjliggöra för verksamheter. Minst två detaljplaner av 
dessa ska vara privat initiativ. 

Minst 5 st 7  

Minskat antal överklaganden Mindre än 2 st 2  

 

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Nämndsmål: Upprätta detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och ändamålsenliga 
livsmiljöer för alla. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Måluppfyllelse med utgångspunkt i 
Översiktsplanens ledord för ett hållbart Karlshamn; antal 
ledord per detaljplan mäts. 

Minst fem av åtta 
ledord ska uppnås för 
varje 
detaljplan. 
 

4 av totalt 7 planer 
uppfyller kraven 

 

 

Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och service 
Nämndsmål: Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över kommunens 
utveckling och service 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Utvärderingar vid aktiviteter Arrangera minst två 

aktiviteter per år och 
vara 
delaktiga i andras 
aktiviteter 
 

3 + delaktiga i 
andras aktiviteter 
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Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall 

indikatorer 
HDE 

1. Sjukfrånvaro dagar/anställd 
(KF) 

1. Minskning till 2013 års nivå 
 

 
4,5 BN 

 

2. Sjukfrånvaro av tillgänglig 
arbetstid (KF) 

2. Mindre än 6,2 % 
 

7,25% hela 
kommunen 

 

3. Antal timmar utförda av 
timavlönad personal (KF) 

3. Minskning med 10 % -enheter 
 

Minskning 
med 9,1% 
SHBF 

 

4. Sysselsättningsgrad 
 

4. Ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad 
1 % -enhet 

95,1%SHBF 
95% (2015) 

 

5. Andel tillsvidareanställda 
av totalt antal 
månadsanställda (KF) 

5. Minst 93 % 
 

94% SHBF  

6. Personalomsättning, andel 
chefer som stannar kvar minst 
fyra år i samma enhet 

6.  40% 31% (SHBF)  

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi. 
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
1. Budgetavvikelse för 
investeringar (KF) 
 

1. Mindre än +/- 10 % 
 

+ 9%  

2. Avtalstrohet – inköp sker på 
rätt avtal (KF) 

2. Minst 95 % Enligt 
upphandling  
60% (SHBF exkl 
kost) 
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Fritidsnämnd 

Verksamhetsmått 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnad per 
invånare (kr)  

-1 469 -1 462 -1 526 -1 598 1 702 

Väggabadet totalt antal 
badande 

139 345 135 248 135 043 130 769 127 784 

Gräsyta, kvm 1 068 000 1 070 900 1 071 925 1 071 400 1 071 500 

Bruttokostnad/lekplats -32 311 -34 539 -38 220 -34 512 -36 482 

Bellevueparken, antal 
arrangemang 

170 180 234 265 271 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Fritidsnämndens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga i nämndens parker och anläggningar 
 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Deltagande i simskola ska öka  >652 (2015) 584  
Tryggheten ska öka – mätning parker SKL parkskötsel Index 64 Index 68  

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Nämndsmål: Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser 
inom fritidsnämndens område 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Aktiviteten på social media ska öka Fler aktiviteter än 

föregående år 
JA  

Nyttjandegraden på våra anläggningar ska öka Högre nyttjandegrad än 
föregående år 

Mätning ej utförd  

 

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Nämndsmål: Fritidsnämnden bidrar till att det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Skötsel och underhållsnivåer finns och följs 100% Mätning ej klar  

 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
Nämndsmål: Fritidsnämndens verksamhet bidrar till att kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i 
samhället. 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Antal ledare som genomgått ledarutbildning de senaste två 
åren via Sisu. 

180 st 180 st  

Antal timmar föreningars egna tränar/lärgrupper har 
utbildats.  

8453 h 8453 h  

Aktiviteter inom Fritid för alla ska öka fler aktiviteter än 
2015 

JA  

Hur många föreningar arbetar med integration i 
Karlshamn enligt indikator Blekinge idrottsförbund 

5st 5st  

Fördelning av föreningsbidrag till olika föreningar, köns- 
samt åldersfördelning. 

Ingångsvärde Mätning ej möjlig  
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Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

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

Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall 
indikatorer 

HDE 

Sjukfrånvaro dagar/anställd (KF) Minskning till 2013 års 
nivå 17,2% 

10,6%  

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (KF) Mindre än 6,2 % 7,25% hela 
kommunen 

 

Antal timmar utförda av timavlönad personal (KF) Minskning med 10 % -
enheter 

Minskning med 
9,1% SHBF 

 

Sysselsättningsgrad Ökning av 
genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 1 
% -enhet 

95,1%SHBF 
95% (2015) 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda 
(KF) 

Minst 93 % 
 

94% SHBF  

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

40% 31%  

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Budgetavvikelse för investeringar (KF Mindre än +/- 10 % + 32 %  
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) Minst 95 % Enligt 

upphandling 60% 
(SHBF exkl kost) 
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Överförmyndarnämnd 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

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

81,69 80,07 85,65 103,00 87,85 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Överförmyndarnämndens nämndsmål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Nämndsmål: Huvudmännen ska ha god livskvalitet 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Intervjuer med huvudmän och/eller 
anhörig/boendepersonal 
 

80 % ska ha mycket 
god eller god 
livskvalité 

85 %  

 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Nämndsmål: Huvudmännen känner förtroende för sin ställföreträdare 
EKB får en god man i rimlig tid 
Årsräkningarna är granskade innan september är slut 
Nämndens indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Intervjuer med huvudmän och/eller 
anhörig/boendepersonal 
Kontroll i Wärna 
 

80 % ska ha mycket 
tilltro eller god tilltro 
till sin gode man 
 
EKB får en god man 
inom 7 dagar 
 
 
 
 
 
 
 
Alla årsräkningarna 
är granskade innan 
september är slut 

100 % 
 
 
 
Under kvartal 1 
lyckades nämnden 
inte förordna en 
god man inom 7 
dagar. Från och 
med kvartal 2 har 
nämndens målnivå 
uppfyllts. 
 
Årsräkningarna 
har inte blivit 
färdiggranskade 
innan september 
månad är slut 
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Festivalkommitte´ 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Östersjöfestival kr/invånare 74 95 104 113 116 

 

Uppföljning av KF verksamhetsmål, Festivalkommittens mål och indikatorer 
 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Kommittémål:  
Kommitténs indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Säkerhetsorganisation Säkerhetsprogram Genomfört  

 

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser 
Kommittémål:  
Kommitténs indikatorer: Målnivå indikatorer Utfall indikatorer HDE 
Östersjöfestival Genomföra Klart  
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Karlshamnsfastigheter AB 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Uthyrningsgrad -- 86 % 94 % * 93 % 96 % 
* Marieberg 1:244 såld 2013-12-02 

Uppföljning av KF inriktningsmål, Karlshamnsfastigheter AB bolagsmål och indikatorer 
 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Att kunna leva, bo och verka i Karlshamns kommun. Bolaget bidrar till att delen verka blir 
verklighet. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Karlshamnsfastigheter AB erbjuder attraktiva näringslivslokaler i olika prisnivåer. 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Vi bygger kommande fastighet med konserthall och bio. Allmänheten får på så vis en naturlig 
tillgång till området. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Efter noggranna studier och beräkningar har lokalernas behov preciserats. En förutsättning för att 
få fram rätt underlag i nästa steg inför projektering och beställning. 

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under framtagningen av etapp 5 har befintliga och möjliga användare/hyresgäster haft en 
betydande del i arbetet med att ta fram förutsättningarna för hur fastigheten ska utnyttjas. Olika 
kreativa miljöer testas av befintliga och nya hyresgäster. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Testmiljöerna The Beach och Växthuset i etapp 1 är klara.  

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Vi bygger fastigheten som attraherar 
framtidens forskare och företag via etapp 5 och 6 på NetPort Science Park. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Bolaget tappade viss fart när ett omtag kring lokalernas användningsområde genomlystes. Detta har 
dock givit en positiv effekt på projektet med nya och bättre lösningar. 
Halda Utvecklingscentrum har fått ett tillskott i flera nya hyresgäster av betydande storlek. Viket har 
blivit en tillgång för både bolaget och samhället. 

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Uppföljning av verksamhetsmål: Indikators-
nivå 2016 

Resultat 2016 Bedöm-
ning 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 0  
Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt 
anställda % 

6,2 % 0 % 
 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 

93 % 100 % 
 

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

40 % 100 % 
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Karlshamns Energi AB med dotterbolag 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avkastning i % på ägarens 
anskaffningsvärde av aktier i 
KEAB, årlig resp 5 års 
genomsnitt inom parantes 

12,1 
(12,8) 

11,1 
(12,4) 

1,2 
(9,3) 

1,6 
(7,3) 

8,9 
(7,0) 

Soliditet %, årlig resp. 5 års 
genomsnitt inom parantes 

31,1 
(31,8) 

31,4 
(32,5) 

29,4 
(32,1) 

29,2 
(31,4) 

28,9 
(30,0) 

 
Uppföljning av KF inriktningsmål, Karlshamns Energi AB bolagsmål och indikatorer 
 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela kommunen.  
KEAB bidrar till måluppfyllelsen genom att medverka till förutsättningar för nybyggnation samt att 
minska växthusgaser inom kommunen genom att leverera fjärrvärme med mycket god 
miljöprestanda. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
KEAB har som mål att varje år fram till 2020 öka andelen hushåll som har tillgång till fiber med 
10% varje år vilket uppfylldes 2016.  
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid 
framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen 

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 

KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2016 har 
satsningen intensifierats då infrastruktur byggts ut till cirka 1000 villor. Vi har utarbetat en 
strategi och handlingsplan för att bidra till kommunens långsiktiga mål om utbyggnad av 
infrastruktur till 95 % av alla hushåll i kommunen. KEAB har också beviljats stöd för utbyggnad 
till sk. byanät inom Mieådalen och Vettekulla/Matvik/Vekerum vilka genomförs under 2017-
2019. 

 KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser av 
infrastruktur i Stillerydsområdet.  

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen främst inom den egna organisationen. 
KEAB arbetar aktivt med att öka miljöprestanda på levererad fjärrvärme 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bl.a. genom fokus på arbetsmiljö och 

medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personal-omsättning både 
bland medarbetare och chefer. Vi har också många sökande vid nyrekryteringar. 

 KEAB har under 2016 infört system för upphandlingar, vilket också används inom kommunen 
(E-avrop). 

 KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i kommunen. Under 2016 har vi fått 
beviljat bidrag från Klimatklivet för att installera 15 laddstationer inom en 3årsperiod. Vi är 
också involverade i nationella branschorganisationer för att utveckla förutsättningar för 
betallösningar etc.  Vi arbetar också för att få in fler miljöfordon i fordonsbeståndet och har nu 
tre elbilar, fyra laddhybrider och ett nio biogasdrivna fordon. 
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 Södra Cell Mörrum investerar i en ny indunstningsanläggning vilket ökar leveransförmågan 
från en toppeffekt på ca 45 MW till 63 MW. Detta gör att våra reservkraftverk behöver gå i 
mindre omfattning. Projekt pågår också för att byta bränsle i panncentralen i Stilleryd från 
fossil olja till bioolja vilket ökar miljöprestandan ytterligare. 

Uppföljning av verksamhetsmål: Indikators-
nivå 2016 

Resultat 2016 Bedöm-
ning 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 KEAB 6,6  

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt 

anställda % 
6,2 % KEAB 2,6% 

 

Antal timmar som görs av timavlönade under året. 
Minskning 

med 10 % 
KEAB 2% 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 

månadsanställda, % 
93 % KEAB 98% 

 

Personalomsättning, andel chefer som stannar kvar 

minst fyra år i samma enhet 
40 % KEAB 100% 

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 

Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, ansvarig 

nämnd = KS) 
60 % KEAB 29% 

 

Budgetavvikelse för investeringar 2016 +/- 10 % KEAB -3%  

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 

Andelen av Kommunens bilar som är miljöbilar av totala 

antalet bilar (KKIK)  
50 % KEAB 55% 

 

Andel fossilfri värme som levereras från KEAB 95 % KEAB 93%  
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Karlshamns Hamn AB 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Resultat efter finansiella 
poster 606 315 830 9 043 6 345 

Soliditet (%) 33,6 33,8% 38,2% 36,3% 38,0 % 

Avkastning på sysselsatt 
kapital 0,18% 0,09% 0,24% 2,66% 1,79 % 

Nettoinvesteringar (tkr) 61 281 15 958 60 071 26 754 63 203 
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Karlshamnsbostäder AB 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettoomsättning 176 000 178 000 180 000 179 000 189 000 
Resultat efter finansiella poster 7 000 5 000 5 000 18 000 30 000 
Balansomslutning 818 000 811 000 843 000 890 000 1 057 000 
Soliditet 18,5 19,1 19,0 18,9 18,1 
Direktavkastning 6,7 6,1 5,7 6,6 6,9 

 
Uppföljning av KF inriktningsmål, Karlshamnsbostäders bolagsmål och indikatorer 
 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelse 80%. 

 Ökade resurser har avsatts till integrationsarbetet 
 Nya former för boinflytande har tillskapats och fler kommunikationskanaler har öppnats upp 
 Kundenkäter ger bra vägledning för bolagets prioriteringar 
 Möjlighet till personlig utformning av bostaden utökas kontinuerligt 
 Toleranströskeln för störningar i boendet har sänkts 

 Bostadskön har blivit strikt kronologisk 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Integrationsarbetet måste fortsätta och nu med fler samarbetspartners och nätverksgrupper i  
syfte att skapa social stabilitet i våra bostadsområden. Begreppet ersätts med inkludering för att 
markera att det handlar om kommunikation och inte enbart information. 
Företagsledningens personliga närvaro på bostadsmöten har väsentligt ökat antalet deltagare. Nya 
avtal med Hyresgästföreningen förstärker hyresgästens inflytande. 
Tillvalsprogrammet utökas successivt. Underhållsarbeten i bostaden föregås av individuell förhandling. 
Vi har blivit mer stringenta i vårt förhållningssätt till störande hyresgäster för att tillförsäkra de boende 
ett tryggt boende. 
Vi har bland de mest liberala reglerna i landet för att man ska godtas som bostadssökande. 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelse 90%. 

 Barn: Lekplatser förnyas och nya tillkommer. 
 Ungdom: Studentgarantin fungerar fullt ut. 
 Vuxna: Underhållsuttaget ligger över rikssnittet 
 Äldre: Ytterligare 55 lägenheter har reserverats för 65+ 

 > 80: Särskilda boenden moderniseras och fler byggs. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Samverkan med fritidsförvaltningen behöver utökas. 
Studentgarantin är tryggad. 
Ytterligare underhålls- och investeringsresurser tillskjuts. 
Tillgänglighetsfrågorna behöver mer uppmärksamhet. 
Nya trygghetsboenden kan minska trycket på särskilda boenden 
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 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelse 75%. 

 5 stormöten med 80 deltagare i snitt 
 Referensgrupp bland hyresgästerna har bildats 
 Egen arabisktalande tolk knyts till verksamheten 
 Alla med få undantag är kvalificerade att söka bostad 

 Löpande enkäter i realtid har införts 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser  
Bolaget har massor av kanaler för rubricerat som erbjuds, men alltför få av de boende utnyttjar dem. 
För att lyckas tillskapa ett större engagemang bland de boende är honnörsorden tålamod, uthållighet 
och kreativt tänkande. 

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelse 80%. 

 Fler särskilda boendeplatser ger fler ordinarie bostäder 
 Lokaler byggs om till bostäder 
 24 nya bostäder har förprojekterats 
 Om- och tillbyggnad av Försäkringskassan har gett många nya arbetstillfällen 
 Bolaget erbjuder många praktikplatser och sommarjobb. 

 Aktiv jakt på markanvisningar för nybyggnation 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Legala regelverk, dålig planberedskap, dålig konkurrens, skattemässiga ojämlikheter mellan  
upplåtelseformerna och EU:s konkurrensregelverk utgör starka motkrafter till en jämnare och 
högre nybyggnadstakt. Envishet och en god koncernsamverkan är nyckelfrågor för att få fram 
mer bostäder. 

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelse 90%. 

 Fortsatt fokus på att ha egen personal i nyckelpositioner – ett utvecklat och mer omfattande 
kompetensutvecklingsprogram är under framtagande. 

 Ett löpande besparingsprogram ökar lönsamheten och stimulerar innovativt tänkande 
 LEAN som styrprincip utgör ett levande verktyg, ger ständiga förbättringar och förstärker 

bolaget grundläggande värderingar – 5 nya förbättringsområden identifierats och verkställs 
varje år. 

 Budgetdisciplinen har förstärkts med egen controllerverksamhet 
 Koncernsamverkan har utökats 

En ny affärsplan har tagits fram 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 En ordentlig omvärldsanalys har gett oss fundamentet för att fastställa strategier, långsiktiga mål och 
verksamhetsmål. Vi måste veta vart vi ska för att kunna välja rätt väg. Bolaget behöver stabilisera 
avkastningen på en hög nivå för att skapa förutsättningar för såväl ett högre underhållsuttag som ett 
utökat investeringsprogram. 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Medlemsbidrag/inv (kr) 
(invånarantal den 1 nov) 

767 784 801 780 773 

Årets resultat 
exkl.bidrag/inv (kr) 

-757 -778 -808 -760 -773 

Självfinansieringsgrad (%) 8 9 8 10 10 

Soliditet (%) 20 20 18 21 21 

Eget kapital 6 105 6 453 6 016 6 860 6 827 

 
Uppföljning av KF inriktningsmål, Räddningstjänstens bolagsmål och indikatorer 

 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga.  

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. Både vårt informations- och utbildningsarbete såväl som 
erfarenhetsåterföringen av våra utredningar stärker på olika sätt förmågan hos alla som bor, vistas och 
verkar i våra medlemskommuner. Genom att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering av vår 
utrustning och våra metoder blir vi också effektivare på att genomföra räddningstjänstuppdrag för att 
på bästa sätt hjälpa medborgaren när olyckan ändå inträffar.  
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Västblekinge Miljö AB 

Verksamhetsmått 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avkastning på totalt kapital 
% 

3,4 3,8 1,9 2,1 0,6 

Avkastning på eget kapital % 10,8 13,3 9,3 10,5 2,9 

Soliditet % 17,1 20,8 18,4 19,3 17,9 

Rörelsekapital tkr 4 808 5 613 10 942 4 801 10 707 

Kassalikviditet 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 
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1 

    2017-03-21 
 
    Kommunstyrelsen 
 
 
 
Förslag till beslut över- och underskottsreglering av bokslut 2016, tilläggsbudgetering 
drift 2017, förändring av investeringsbudget 2017 och tekniska justeringar. (2 bilagor) 
 
Bakgrund 
Årsredovisning 2016 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets resultat uppgår till plus 
15,9 miljoner kronor för kommunen varav VA plus 3,3 miljoner kronor. 
 
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har det framkommit behov av 
kompletteringar avseende 2017 års drift- och investeringsbudget. 
 
Den av kommunfullmäktige (160919 § 102) fastställda driftbudgeten för 2017 redovisar en 
resultatnivå på 18 516 tkr. Kommunfullmäktige har därefter (161219 § 153) beslutat att 
utöka nämndernas budgetramar med 3 993 tkr som en följd av lönerevision för 2016. Det 
budgeterade resultatet uppgår därefter till 14 523 tkr.  
 
I samband med beredningen av 2016 års bokslut har framkommit behov av förändringar i 
2017 års drift- och investeringsbudget. 
  
Förändring av driftbudget 2017 
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar som koalitionen föreslår och som inte är resultat-
påverkande. 
 
Koalitionen föreslår ingen över- och underskottsreglering avseende 2017 års driftbudget.  
 
Koalitionen föreslår att kulturnämndens budget utökas med -540 tkr för ökad lokalkostnad, 
att tekniska nämndens budget ökas med -5 000 tkr för fastighetsunderhåll och att 
kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 1 000 tkr. 
 
Som en följd av lägre investeringsvolym 2016 kommer avskrivningskostnaderna att 
förändras. Ekonomiavdelningen gör bedömning att detta förbättrar resultatnivån med cirka 
200 tkr (exkl VA). 
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 2 (9)  

SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos och med beaktande av uppdaterad befolknings-
prognos innebär att intäkterna beräknas bli något högre än vad som gällde vid tillfället för 
budgetbeslutet. Detta beräknas förbättra resultatnivån med 7 982 tkr. 
 
Efter dessa förändringar ligger den budgeterade resultatnivån på 18 165 tkr, vilket är 1 % av 
skatter och bidrag. 
 
Driftbudget Belopp tkr 

Budgeterat resultat KF 160919 18 516 
Extra löneökningar KF 161219 -3 993 
Budgeterat resultat efter KF 14 523 
Tekniska justeringar 0 
Över- och underskottsreglering 0 
Budgeterat resultat efter Ö/U  14 523 
Kulturnämnd, Anpassning bibliotekslokaler -540 
Teknisk nämnd, Fastighetsunderhåll -5 000 
KF anslag till förfogande 1 000 
Budgeterat resultat efter tilläggsbudget  9 983 

Förändrade avskrivningar 200 
Förändring skatter och bidrag 7 982 
Budgeterat resultat efter skatter/bidrag  18 165 

 
 
 
 
Förändring av investeringsbudget 2017 
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr beroende bl a 
tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med ökad upplåning.  
 
Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade investeringsvoly-
men för 2017 därefter att uppgå till 195 137 tkr. Sammanställning på projektnivå framgår i 
bilaga 2.  
 
 
 
 

163



    

 3 (9)  

Investeringsbudget KF 
160919 -147 422  

BUS nämnd -489 Utredning förskoleavdelningar 

Gymnasienämnd -691 Läromedel och IT 

Kommunstyrelse -35 991 Exploateringar -25 020 tkr, övriga projekt -10 971 tkr 

Omsorgsnämnd -6 580 Inventarier Östralycke och Ekegården 
Socialnämnd 5 300 Arbetsmiljöåtgärder -200 tkr, Inventarier +5 500 tkr 

Fritidsnämnd 13 950 Asarums IP +19 000 tkr, Jössahallen -1 300 tkr, 
Framtidsforum -1 700 tkr och övriga projekt -2 050 tkr 

Teknisk nämnd 15 068 

Torget +6 000 tkr, Tubbaryd +1 200 tkr,  Belysning         
-1 846 tkr, Fordon Maskiner -2 120 tkr, GC väg +4 200 
tkr, Hinsetunneln +5 000 tkr,  Fastighetsunderhåll      
+5 000 tkr, övriga projekt -2 366 tkr 

Teknisk nämnd VA -38 282 Vattenverk -4 000 tkr, Ledningsnät -33 949 tkr, 
inventarier -333 tkr 

Koalitionens förslag 
investeringsbudget -195 137    
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Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut 
 

att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 
att inte föreslå någon över- och underskottsreglering 
 
att föreslå tekniska justeringar enligt bilaga 1 
 
att föreslå tilläggsbudgetering för kulturnämnden med 540 tkr, för tekniska nämnden med 
5 000 tkr och samtidigt minska kommunstyrelsens anslag till förfogande med 1 000 tkr 
 
att föreslå minskning av årets avskrivningar med 200 tkr (exkl VA) 
 
att föreslå ökning av intäkterna för skatter och bidrag med 7 982 tkr 
 
att med anledning av budgetförändringarna föreslå att det budgeterade resultatet för 2017 
ökar från 14 523 tkr till 18 165 tkr. 
 
att föreslå att investeringsbudgeten för 2017 ökas med 47 715 tkr till 195 137 tkr och att 
ökningen finansieras med ökad upplåning. Se bilaga 2. 
 
 
 
 
Per Ola Mattsson Paul Hedlund Gertrud Ivarsson 
Socialdemokraterna Liberalerna Centerpartiet 
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Bilaga 1. 

TEKNISKA JUSTERINGAR BUDGET 2017 

DRIFTREDOVISNING 
(tkr), nettokostnader 

1) Budget 
2017 2) 3) 4) 5) Summa 

ändring 
Ny budget 

2017 

Kommunfullmäktige -2 211 -31 1   3 -27 -2 238 
Överförmyndarnämnd -3 172 -56 1   193 138 -3 034 
Valnämnd -65       65 65 0 
Revision -1 429 -6 1     -5 -1 434 
Kommunstyrelse -148 270 -1 461 3 061 -15 462 5 810 -8 052 -156 322 
KS, Festivalkom. -3 410 -11 1   43 33 -3 377 
BUS-nämnd -548 959 -11 018 226 4 538 1 256 -4 998 -553 957 
Gymnasienämnd -154 015 -3 153 63 168 805 -2 117 -156 132 
Kulturnämnd -26 198 -212 11 33 1 403 1 235 -24 963 
Teknisk nämnd -55 181 -2 618 -682 4 031 1 988 2 719 -52 462 
Teknisk nämnd, va 982 0 0   0 0 982 
Byggnadsnämnd -7 000 -204 3 509 687 995 -6 005 
Fritidsnämnd -52 389 -368 22 145 443 242 -52 147 
Omsorgsnämnd -621 633 -18 051 255 4 480 1 570 -11 746 -633 379 

Socialnämnd -90 409 -1 790 37 1 558 -14 318 -14 513 -104 922 

Summa nämnder -1 713 359 -38 979 3 000 0 -52 -36 031 -1 749 390 

Summa finansiering 1 731 875 34 986 -3 000 0 52 32 038 1 763 913 

Budgetresultat 18 516 -3 993 0 0 0 -3 993 14 523 

1) Budget 2016 fastställd av KF 2016-09-19 § 102. 
2) Lönerevision till 2016 års nivå inkl. budgetökning KF 2016-12-19 § 153. 
3) Ökning av kommunstyrelsens anslag till förfogande och tekniska nämndens anslag för gemensamma 
lokaler. 
4) Centralisering av personalverktyg, ekonomi-, personal- och nämndadministration. 
5) Omorganisation nämnder, arbetsmarknadsåtgärder, konsument- och skuldrådgivning, telefoni och 
flera mindre förändringar. 
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Bilaga 2 

Nmd Proj Projektnamn Budget 
2017 

Över/Under-
skottsregle-

ring 2017 

Ny Budget 
2017 

Bn 1007 Inventarier -75  -75 
Bn 1010 GIS -75  -75 
Bus 1162 Utredning förskole- och skolstruktur -2 000  -2 000 
Bus 2406 IT-utveckling bl a elevdatorer -2 400  -2 400 
Bus 2401 Stadigvarande läromedel -700  -700 
Bus 1156 Nya förskoleavdelningar 0 -489 -489 
Bus 2407 Inventarier/arbetsmiljöåtgärder -2 500  -2 500 
Fn 2528 Asarums IP -20 000 19 000 -1 000 
Fn 2594 Investeringar enl Framtidsforum  -1 700 -1 700 
Fn 2596 Träningshall, Jössarinken -5 202 -1 300 -6 502 
Fn 1004 Parkavd Fordon, gräskl. -1 100  -1 100 
Fn 1401 Förnyelse parker, lekplatser -2 150 -755 -2 905 
Fn 1406 Tillgänglighet parker, lekplatser -700  -700 
Fn 1408 Snäckan, takbyte -230  -230 
Fn 1411 Sternö/Boön naturreservat -1 000 100 -900 
Fn 1421 Motionsslingor -500 -250 -750 
Fn 2530 Spontanidrottsplats Mörrum  -250 -250 
Fn 2542 Väggabadet strandbad  -50 -50 
Fn 2544 Belysning Jössarinken  -250 -250 
Fn 2545 Tärnö sanitetsbyggnad  -400 -400 
Fn 2546 Samlingslokaler fritid  -45 -45 
Fn 2551 Bryggor, fritidsfiske -50  -50 
Fn 2558 Upprustning badplatser -1 000  -1 000 
Fn 2562 Spontanidrottsplats Karlshamn -200  -200 
Fn 2563 Fritidsanläggningar utrustning -1 070  -1 070 
Fn 2567 Kickbikebana  -150 -150 
Gy 2510 Stadigvarande läromedel -1 150 -273 -1 423 
Gy 2511 IT-utrustning -2 050 -273 -2 323 
Gy 2513 Arbetsmiljöåtgärder -1 400  -1 400 
Gy 2607 Låssystem Väggaskolan  -145 -145 
Ks 0002 Östra Piren, utgift             -8 000 3 000 -5 000 
Ks 0002 Östra Piren, inkomst             3 000  3 000 
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Ks 0018 Logistik Karlshamn Stilleryd, utgift -2 000 -4 500 -6 500 

Nmd Proj Projektnamn Budget 
2017 

Över/Under-
skottsregle-

ring 2017 

Ny Budget 
2017 

Ks 0018 Logistik Karlshamn Stilleryd, inkomst 5 000  5 000 
Ks 0026 Skogsborg, utgift                   -1 000 -1 000 
Ks 0026 Skogsborg, inkomst                  1 450  1 450 
Ks 0027 Vettekullaområdet, utgift         -200  -200 
Ks 0027 Vettekullaområdet, inkomst  1 500 300 1 800 
Ks 0029 Sternö Marina, marksanering -1 000 -5 700 -6 700 
Ks 0033 Logistik Khamn, Jvägsanl, utgift    -2 000  -2 000 
Ks 0033 Logistik Khamn, Jvägsanl, inkomst      15 000 -15 000 0 
Ks 0036 Stilleryd småindomr, KH et 2, utgift -3 200 1 200 -2 000 
Ks 0038 Stationsområdet, utredning mm -6 000 3 000 -3 000 
Ks 0106 Asarum, vä centrum flygfält, utgift -700 -5 200 -5 900 
Ks 0106 Asarum, vä centrum flygfält, inkomst  6 100  6 100 
Ks 0304 Guöplatån, utgift              -5 000  -5 000 
Ks 0304 Guöplatån, inkomst 4 000  4 000 
Ks 2127 IT strategin och investeringar -4 000 -1 394 -5 394 
Ks 0028 Kv Älgen, detaljplan  -500 -500 
Ks 0034 Stilleryd småind, KH väg et 1, inkomst 425  425 
Ks 0037 Skyttevägen, detaljplan -200 -300 -500 
Ks 0039 Stockholmsledet, förstudie mm -300 300 0 
Ks 0040 Parkering fd spårområde detaljplan -100  -100 
Ks 0103 Notavalla, inkomst 250 -250 0 
Ks 0104 Övre Asarumsdalen, utgift -200  -200 
Ks 0104 Övre Asarumsdalen, inkomst 805  805 
Ks 0108 Asarums centrum, detaljplan  -350 -350 
Ks 0109 Janneberg, utgift -500  -500 
Ks 0210 Mörrum 67:74, detaljplan  -20 -20 
Ks 1100 Strategisk utveckling      -4 000 -8 000 -12 000 
Ks 2109 Datautrustning, IT enhet -1 600  -1 600 
Ks 2128 IT stöd styrprocess  -990 -990 
Ks 2130 Medborgarkontor, ombyggnad  -587 -587 
Ks 2501 Inventarier, arbetsmiljöåtgärder -300  -300 
Ks 2502 Tärnöstugor, utrustning -100  -100 
Ks 2503 HR-system, personalavdelning -1 200  -1 200 
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Kult 2505 Inventarier Bibliotek -470  -470 

Nmd Proj Projektnamn Budget 
2017 

Över/Under-
skottsregle-

ring 2017 

Ny Budget 
2017 

Kult 2506 Info teknologi -450  -450 
Kult 2507 Konstnärlig utsmyckning -150  -150 
Kult 2515 Inventarier Lokstallarna -200  -200 
On 2742 Östralycke inventarier -2 000 -4 380 -6 380 
On 2730 Inventarier -850  -850 
On 2757 IT utveckling -700  -700 
On 2758 Sängar Säbo -400  -400 
On 2770 Trygghetslarm -200  -200 
On 2771 Välfärdsteknologi -200  -200 
On 2772 Utökat brandskydd -1 800  -1 800 
On 2773 Extra inv Säbo -500  -500 
On 2775 Ekegården inventarier  -2 000 -2 000 
On 2776 Larm LSS -200 -200 -400 
Soc 2736 Arbetsmiljöåtgärder -200 -200 -400 
Soc 2738 Renovering lägenheter -100  -100 
Soc 2743 IFO en ingång -5 500 5 500 0 
Soc 2756 It utveckling -100  -100 
Soc 2610 Inventarier, arbetsmarknadsavd. -200  -200 
Tn 1136 Tubbaryd, nybyggn kontor, omklädn -2 000 1 200 -800 
Tn 1134 Rörmokaren 2 -7 000 259 -6 741 
Tn 1187 Restaurang Östralycke -550 -22 -572 
Tn 1320 Stortorget, ombyggnad -15 000 6 000 -9 000 
Tn 1346 Hinsetunneln, renovering/belysning -5 000 5 000 0 
Tn 1348 GC-väg Vekerum - Stilleryd -4 200 4 200 0 
Tn 2519 Ombyggnad H- och F-hus inkl inv mm -4 000 -274 -4 274 
Tn 1001 Gatuavd maskiner/fordon  -2 120 -2 120 
Tn 1003 Städmaskiner -150 -200 -350 
Tn 1007 Inventarier adm Shbf -35  -35 
Tn 1138 Miljöåtgärder Tubbaryd -250  -250 
Tn 1142 Möllebacken förskola kök -2 300  -2 300 
Tn 1146 Brandlarm -250 -204 -454 
Tn 1184 Miljöåtgärder -2 000  -2 000 
Tn 1301 Kallbadhus, väg  -200 -200 
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Tn 1308 GCM-vägnät utbyggnad -1 500 -300 -1 800 

Nmd Proj Projektnamn Budget 
2017 

Över/Under-
skottsregle-

ring 2017 

Ny Budget 
2017 

Tn 1310 Utredning trafikmiljö Asarum -565  -565 
Tn 1311 Gatu- o vägbelysning ombyggnad -500 -1 846 -2 346 
Tn 1313 Omskyltning hastigheter -100  -100 
Tn 1314 Gatuunderhåll -3 242  -3 242 
Tn 1316 Belysning gata -1 500  -1 500 
Tn 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -400  -400 
Tn 1347 Broar -700 -500 -1 200 
Tn 2105 Maskiner/fordon Entrgrupp  -61 -61 
Tn 2107 Fastighetsunderhåll -8 758 5 000 -3 758 
Tn 2115 Rådhusets sammanträdesrum -50  -50 
Tn 2119 Larm och säkerhet -500  -500 
Tn 2402 Utrustning kostverksamhet -1 000 -864 -1 864 
Va 1520 Ledningsnät åtgärder vatten -10 300 -1 157 -11 457 
Va 1530 Ledningsnät åtgärder avlopp -10 500 -32 500 -43 000 
Va 1540 VA-utbyggnadsplan utgifter -2 500 -292 -2 792 
Va 1540 VA-utbyggnadsplan inkomster 2 000  2 000 
Va 1550 Vattenverk Långasjön  -4 000 -4 000 
Va 1002 Sternölab, inventarier -100  -100 
Va 1005 Servicefordon -500 -333 -833 
Va 1006 Maskiner  -100  -100 
Va 1008 Inventarier -30  -30 
Va 1501 Nyanl vattenledningar, utgift -1 000  -1 000 
Va 1501 Nyanl vattenledningar, Inkomst 1 000  1 000 
Va 1502 Nyanl dagvattenledningar, utgift -300  -300 
Va 1502 Nyanl dagvattenledningar, inkomst 300  300 
Va 1504 Nyanl avloppsledningar, utgift -1 000  -1 000 
Va 1504 Nyanl avloppsledningar, inkomst 1 000  1 000 
Va 1510 Åtgärder dagvatten, utgift -1 000  -1 000 

  Summa -147 422 -47 715 -195 137 
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Till bolagsstämman i Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Orgnr: 556527-9345
Till fullmäktige i Karlshamns kommun

J\ 

,m..;._.._mw›.

  Granskningsrapport för år 2016 _, .  '  ”LW

)4; 2a/ %// M
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

bolagets verksamhet.

Styrelse och  VD  ansvarar för att Verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,

ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisom 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 enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i

kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge

rimlig grund för bedömning och prövning.

Genom sakkunnigt biträde har en särskild granskning genomförts av bolagets

beslutsunderlag och protokoll. I granskningen framkom att beslutsunderlag och protokoll

delvis är ändamålsenligt utformade och huvudsakligen uppfyller ägardirektivens krav.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Karlshamn, 2017-02-21

/Ãwâ/Zøømø
Kennet Ar nsson

Lekmannarevisor

x
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KARLIIM

Till bolagsstämman i Karlshamn hamn AB
Organisationsnummer 556016-9467

201702-22

Granskningsrapport för år  2016

Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor,

har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande

bolagsordning, agardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som

gäller for 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 for verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god

revisionssed i kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och
fastställda ägardirelçtiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och om fattning som behövs

för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Genom sakkunni gt biträde har en sarskild granskning genomförts om

huruvida bolagets beslutsunderlag och protokoll är andamålsenligt utformade.

I granskningen framkom brister i ändamålsenligheten, bland annat i
förhållande till agardirektiven.

Jag bedömer trots ovanstående att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande satt, samt att
den interna kontrollen varit tillräcklig.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Revisionsberättelse för år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta informationen till dagens protokoll 
 
att de förtroendevalda revisorerna beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2017-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsens och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns. Till revisionsberättelsen hör: 
 

- Revisorernas redogörelse 
- De sakkunnigas rapport från granskning av årsredovisningen 
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Revisorerna
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-30 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i byggnadsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna

313



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-30 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ansvarsfrihet för fritidsnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i fritidsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Revisorerna
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-30 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att gymnasienämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i gymnasienämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Revisorerna
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Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i kulturnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola och de enskilda förtroendevalda i nämnden 
beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola ansvarsfrihet och tillstyrker 
att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016. 
 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i omsorgsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för socialnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i socialnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Revisorerna 

319



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-30 Dnr: 2017/1204 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ansvarsfrihet för tekniska nämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i tekniska nämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för valnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens 
årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för Stadsvapnet i Karlshamn AB år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att Stadsvapnet i Karlshamn AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Stadsvapnet i Karlshamn AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Revisorerna 
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Ansvarsfrihet för Karlshamnsbostäder AB år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att Karlshamnsbostäder AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamnsbostäder AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för Karlshamn Energi AB år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att Karlshamn Energi AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamn Energi AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Revisorerna
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Ansvarsfrihet för Karlshamnsfastigheter AB år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att Karlshamnsfastigheter AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamnsfastigheter AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Revisorer
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Ansvarsfrihet för Karlshamns Hamn AB år 2016 
 
Förslag till beslut 
 
att Karlshamns Hamn AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2016-03-31 behandlat kommunens 
årsredovisning för år 2016. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige 
beviljar styrelseledamöterna i Karlshamns Hamn AB ansvarsfrihet och tillstyrker att 
kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Hamn AB 
Revisorerna
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Årsredovisning år 2016 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 
Förslag till beslut 
 
 att med godkännande ta årsredovisningen för 2016, revisionsberättelse samt rapport över 
granskning av årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling till dagens 
protokoll, samt 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling för år 2016. Granskningen har utförts enligt kommunallag, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente.  
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i 
bilagd rapport över granskning av årsredovisningen och i tidigare under 2016 avlämnade 
revisionsrapporter. Det senare avser förbundets delårsrapport och en uppföljande granskning 
av styrning och uppföljning som genomfördes 2010.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2016 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 Revisionsberättelse för år 2016 
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2016 

 
Bilagor 
1 Årsredovisning 2016 
2 Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 
3 Revisionsberättelse 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Ronneby kommun 
Karlskrona kommun 
Revisorerna kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 
 
 

329



ARSREDQVESNENG
2016

 “  Kommunsamverkan

mdfwiduftveckling

l

w

330



1(28)

Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Org nr 222000-0711

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- Förvaltningsberättelse för lcomrnunsarnverkan Cura individutveclcling år 2016 2
- resultaträkning 20
- balansräkning 2 l
- kassañödesanalys 22
- noter 23

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser

föregående år.
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Förvaltningsberättelse för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2016

Historik

Kommunsamverkan Cura Individutveckling hette tidigare Vårdförbundet Blekinge och har sedan år
1993 fungerat som en egen verksamhet. Flera av de delverlcsamheter, företrädesvis institutioner

inom det psykosociala området, där Cura har huvudmannaskapet, drevs tidigare av landstinget.

Kommunerna var i princip de enda kunderna och då de upplevde att de ibland saknade insyn i och
inflytande över verksamheternas vårdinnehåll bildades ett kommunalförbund, Vårförbundet

Blekinge, och huvudmannaslçapet flyttades över till förbundet. Bortsett från Karlskrona deltog alla

blekingekommuner i samarbetet från starten. Karlskrona anslöt sig 1997. Hösten  2011  bytte

förbundet namn till Kommunsamverkan Cura Individutveckling, oftast kallat Cura.

Curas huvuduppdrag är att i nära samarbete med medlemskommunema och andra kommuner

erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena vård, skola och omsorg. Iett historiskt perspektiv har
Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en allmän

samhällsförändring och fokus på nya problemområden har Curas verksamhet också inriktats mot

det neuropsykiatriska området.

Cura ansvar idag för åtta olika verksamhets grenar, där fyra verksamhets grenar utgörs av

sammantaget 18 HVB- eller LSS-boenden.

o Notavillan, bani- och familjeenhei, HVB-boende

c Sjöarp, LSS-boende och daglig verksamhet för personer med autism

0  Ängen
Berget
Slänten
Dalen
Daglig verksamhet

OOOO

I  Klaragymnasiet med inte mat, för elever med Aspergers syndrom eller högñingerande
autism, skola och LSS-boende

o Klaragymnasiet
0  Basen

o Bredgatan
0  Jämshög

0  Cura Ungdomsboende, HVB-boende fbr ensamkommande asylsökande barn

o Cura Vik

0  Cura Park

o Cura Boda

o Cura Valje
o Cura Gård

0  Cura Lister

0  Cura Brunn

o Cura Borg
Cura Kulle

O

l

332



Kommunsamverkan Cura Individutveckling 3(28)

222000-071 l

Cura driver också fyra mindre verksamheter:

Familjerådgivning

Familjehems- och utredningskonsulenter

Personliga ombud

Resurscentrum

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter ca 260 tillsvidareanställda medarbetare, de allra

flesta påheltid.

i

J
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Cura Individutvecklings direktion, adjungerade ledamöter och revisorer 2016

Ordinarie  ledamöter Kommun

Markus Alexandersson  (S) ordförande Sölvesborg

Anita Skarphagen (S) Olofström
Jan-Åke Berg (s) 1:e vice ordf. Karlshamn
Irene Ahls trand-Mårlind (M) 2:e vioe ordf. Karlshamn

Malin Månsson  (S) Ronneby

Birgitta Lagerlund (M) Ronneby

Ingrid Hermansson  (C) Karlskrona
Eva Strömqvist  (S) Karlskrona

Anders Ovander (M) Karlskrona

Ersättare

Kith Mårtensson (M) Sölvesborg
Patrik Krupa (M) Olofström

Sofie Dahlqvist  (S) Karlshamn
Britt Kilsäter (M) Karlshamn

Bo Johansson  (S) Ronneby

Kerstin Haraldsson  (C) Ronneby
Thomas Karlsson  (S) Karlskrona

Gunilla Ekelöf  (L) Karlskrona
Charlotte Sahlin (M) Karlskrona

Adjungerade ledamöter

Roine Olsson  (S) Sölvesborg

Miroslav Milurovic  (S) Olofström

Åsa Evaldsson (M) Ronneby

Revisorer

Kjell Thörnqvist  (L) Ordförande Karlshamn
Ann-Britt Borgström  (S) Sölvesborg
Ulf Danielsson (M) Karlskrona

Thomas Håkansson  (C) Ronneby
Ivan Todorov  (V) Olofström

Sammanträden:

Under året har Curas direktion sammanträtt vid sammanlagt sex tillfällen.

4(28)

l
l

l

l
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Cura har aldrig upplevt en så turbulent period tidigare som under årets första åtta månader. Den
främsta anledningen till detta är att Cura organiserar boende för fyra av länets kommuner avseende

ensamkommande bam och ungdomar. Som alla känner till kom det under fjolåret rekordmånga

flyktingar till Sverige och en stor del av dessa kom utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Vi

ser dessutom en generellt stor efterfrågan på våra tjänster och har därför utökat flera verksamheter

under året.

Vid ingången av 2016 hade Cura sju permanenta HVB-boenden och två provisoriska. Under våren
utökade vi med ytterligare två permanenta boenden och under sommaren ytterligare ett. Parallellt

med detta har vi avvecklat de två provisoriska boendena. Vi har också startat upp två nya

stödboenden. Efter politiska beslut har flyktingströmmen hävts och bara ett fåtal ungdomar har
kommit till Sverige. Detta har ändrat förutsättningarna för Curas Ungdomsboenden markant och vi

planerar nu för stora neddragningar i verksamheten.

Notavillan har öppnat en ny avdelning med ytterligare fem platser till de l2 sedan tidigare

befintliga.

Klaragymnasiet med internat har utökat sin verksamhet och har under höstterminen 46 elever som

går på skolan och 25 som bor på internatet. Andelen ungdomar som bara går i skola har alltså ökat

markant.

Vi har också utrett möjligheten att starta upp en egen familje- och jourhemsverksamhet och kommit

så långt att själva rekryteringen av familjehem har påbörjats, Vi har också fått i uppdrag av

Sölvesborgs, Ronnebys och Karlshamns kommuner att ta över socialtjänstens familj erätt och också

denna verksamhet tror vi kan komma igång i Curas regi under andra kvartalet 2017.

Mot bakgrund av den stora expansionen av verksamheter beslutade direktionen i maj om en ny

organisation. Denna innebär att Cura delats in i två områden. Varje område leds av en Områdeschef.

Område l omfattar Klaragymnasiet med intemat, Sjöarp och Notavillan, samt konsultgruppen

(familjerådgivning, familj ehemskonsulenter, personliga ombud och snart också familjerätt).

Område 2 utgörs av samtli ga ungdomsboenden. Områdescheferna blir därmed chefer över

verksamhetscheferna inom respektive område. Den nya organisationen trädde i kraft den l

september varför den ännu inte kan utvärderas.

Årets resultat är ett överskott om ca 2,5 mnkr. Det år flera verksamheter som inte bär sina egna

kostnader men till detta finns rationella förklaringar. Cura Ungdomsboende visar ett totalt

underskott om 5,6 mnkr vilket år en negativ avvikelse mot budget med 5,2 mnkr. Det finns flera

anledningar till underskottet. Den främsta är att de nystartade verksamheterna kostar mycket pengar

initialt dels för att de aktuella fastigheterna måste byggas om och utrustas för att motsvara

brandskyddskrav och liknande, dels för att möbler och utrustning måste köpas och slutligen för att

intäkterna inte möter kostnadema då personal måste anställas och introduceras innan verksamheten
kan ta emot barn eller ungdomar. Att avveckla verksamheter är också mycket kostsamt då Cura

ansvarar för att återställa lokalerna i ursprungligt skick och slitaget är relativt stort när många bor
tillsammans på liten yta. Notavillan visar ett underskott om 137 tkr vilket förklaras av att den nya

avdelningen med fem platser inte kunde nyttjas under en lång period under våren då

bygglovsprocessen drog ut på tiden och att åtgärder för att tillse att brandskyddet uppfyllde samtliga

I
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krav drog ut väsenligt på tiden. Sjöaip visar ett underskott om 131 tkr vilket främst förklaras av att
vi under året tagit en ny fastighet i besittning där vi haft betydande anpassningskostnader.

Det totala överskottet om 2,5 mnkr är en positiv avvikelse mot budget om ca 1,3 mnkr.

iI
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Årets resultat

7(28)

l enlighet med tidigare beslut, har medlemskommunernas avgifter reducerats retroaktivt i samband

med bokslut enligt följande:

Karlshamn: 1,7 mnkr

Karlskrona:  0,3  mnkr

Ronneby:  1,8  mnkr

Olofström: 1,0 mnkr

Sölvesborg:  2,3  mnkr

Totalt 7,1 mnkr

Årets resultat

tkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens Kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens

nettokostnader

Finansiella intäkter

Finasiella kostnader

Summa

Jämförelsestörande post

1Å%rets resultat

Kansli och direktion

Budget  2016  Utfall  2016

227 671

-226  631  
I

1  0401

N
1831

1  2231

I
1 2231

r
220 954

-218  311

I

2  6431

1
-151

24931

E
1

2  4931

Budget-

avvikelse

-6 7 l 7
8  320

1 603

-182

-151

1270

1  270

Utfall  2015

156 543

-149 648

6 895

33
-63

6  8651

4721

 7 337

Utfall  2014

112104

-108  368

3 736

518

-10

4244

1 083

5  327

Kansliet visar ett överskott, ca 3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med samma

summa. Den främsta anledningen till detta är de nya verksamheter som kommit till under året
debiterats internt för den administrativa avgift som betalas till kansli, direktion och Resurscentrum.

Som samtliga verksamheter bidrar med till kansli, direktion och Resurscentrum. Administrationen

har nyligen utökats vilket ännu inte fått genomslag i budgeten. Direktionen visar en positiv

avvikelse med ca  1,6  mnkr, vilket har samma förklaring som ovan. Det beror också på att

ränteintäkter från placerade medel på fasträntekonto och övriga ränteintäkter redovisas här.
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Med anledning avatt Cura kommer att ta över ansvaret for tre av medlemskommunernas

familj erätt, har Cura förslagit kommunerna en ändring av förbundsordningen vilken just nu

behandlas i kommunerna.

Konsultgruppen

De mindre verksamhetema inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter

och ska i princip bära sina egna kostnader och skall därmed normalt sett Visa nollresultat vid årets

utgång. Så är också fallet.

När det gäller familjehemsverksamheten har Cura haft avtal med kommunerna i Blekinge (utom

Karlskrona) om att rekrytera och utreda familjehem. Kommun efter kommun har dock gått ur

avtalet och ingen kommun år längre intresserad av att använda Cura för det indfiéilflfilg

fjolåret hade Cura ett avtal med Sölvesborgs kommun om att utreda de ensamkommande ungdomar

som kom till kommunen.

Sedan lång tid tillbaka har Cura haft planer på att starta upp en egen familjehems-

jourfamiljsverksamhet för att kunna erbjuda kommunerna platser i fårdigutredda familjer, när

behov finns. Vi har nu startat upp den nya verksamheten och rekrytering pågår för fi.111t. Två

familj ehemskonsulenter kommer initialt att arbeta i verksamheten och den kommer i vissa delar att

knytas till Notavillans verksamhet. Om familjerådgivning och personliga ombud finns inte så

mycket mer att såga ån att efterfrågan på verksamheternas tjänster är stor.

Alla medarbetare som ingår i den så kallade konsultgruppen, förutom personliga ombud i

Karlskrona, kommer att samlas i gemensamma lokaler i Karlshamn. Anledningen är att flera av

medarbetaren sitter isolerade två och två i lägenheter eller inhysta i andra verksamheters lokaler,

vilket inte utgör en bra arbetsmiljö. Vid sjukdom och semestrar tvingas man arbeta ensam vilket

varken är säkert eller stimulerande. Eftersom Cura med stor sannolikhet kommer att ta över

familjerätten från tre av medlemskomrnunema håller vi just nu på att anställa fem nya medarbetare
och en verksamhetschef till hela konsultgruppen. Sammantaget kommer 14 medarbetare att sitta
samlade på Lånsmansvågen där lokalerna år belägna. Lokalerna är ändamålsenliga, inte minst med

tanke på att de rymmer ett stort konferensrum som kan användas vid utbildningstillfallen och som
sammanträdesrum för direktion eller chefsgrupp mm. Då vi år trångbodda på kansliet år det
ñjredömligt att kunna ha interna möten i egna lokaler och inte behöva hyra in oss på dyra

konferensanläggningar.

N  otavillan

Vi har under de senaste åren haft en relativt jämn och god efterfrågan när det gäller Notavillans

tjänster. Mot bakgrund av detta togs beslut om att utöka verksamheten med fem platser till totalt l7
platser, en utökning med ca  40  procent. Av olika skäl gick ombyggnationen av lokalema i stå när

det visade sig att byggherren inte hade kunskap om vilka brandskyddsregler som gäller för ett

HVB-boende. Inte heller hade man ansökt om bygglov. Dessvärre hade redan den personal som

verksamheten skulle utökas med, anställts och under flera månader fanns personal men inte någon
möjlighet att använda de nya platserna. Verksamheten har under perioden varit flexibla och flyttat
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på klienter till de lägenheter som den förfogar över, när det ansetts möjligt och ändamålsenligt, för

att trots detta hålla uppe beläggningsgraden.

Beläggningen motsvarar 74 procent och 60 procent av denna svarar medlemskommunerna för. Cura

har lämnat anbud som avser kommuner i större delen av landet, men ännu inte fått något

tilldelningsbeslut.

Notavillan visar som tidigare nämnts ett underskott med 137 tkr vilket är en negativ avvikelse mot
bugdet med 873 tkr.

1NOTAVILLAN 1  _  2016  T 1 1  T 1 lProcent
_ lKarlshamn Ronneby lSölvesborg lolofströinlKarlskronalTotalt medllåövriga Tutaltant dgrlvårddgar
l ä_ l l ‘ 1 l __ lmedlemsk
1JANUARJ 0 0 J69 4 0 73 ‘as 141 52%
*FEBRUARI 74 0 16 22 0 112 155 1267 42%
MARs 47 0 5x s: 45 1233 35 268 07%

1APRJL 57 10 40 147 105 1349 155 404 86%
lMAJ 130 10 10 120 30 1130 1132 312 150%
JUNI 137 110 10 27 141 1122 '181 303 140% _
JULI E  154 10 0 171 1130 [W 312 144%
AUGUSTI 135mm_ 10 10 0 90 1125 124 1249 50% l

:SEPTEMBER 171 11; 16 22 34 1151 11a 1269 56%
\g<TOBER 163 1313 120  z  6 1235 90 1325 172%
1NovEMBER 166 127 96 0 26 215 186 1401 154%
DECEMBER 157 ___ 12 34 125 27 255 164 *419 61%
SUMMA J1 ms 1402 3670 60%

. I  l

Sjöarp

När det gäller  S jöarps ll permanenta platser är den enda förändringen att den klient som under
flera år bott i akutbostaden flyttat till en av de pennanenta platserna som blev vakant genom ett

dödsfall. Vi har under många år haft en klient utlokaliserad till en lägenhet i Karlshamn, där han

haft sin egen personalgrupp. Denna klient, en ung man, har nu mycket glädjande lämnat Sjöaxps

verksamhet och bedöms kunna klara av ett eget boende och sin vardag med stöd av LSS-insatser i

sin hemkommun.

Alldeles intill Sjöarps fastighet ligger ”RBU~huset” som tidigare ägdes av Riksförbundet for

rörelsehindrade och utvecklingsstörda bam och ungdomar. På uppmaning av Cura köptes huset av

Ronneby kommun som nu byggt om det till två vårdbostäder, vilka Cura hyr. En av dessa platser är

belagd sedan våren och i dagarna flyttade ytterligare en klient in. För en kortare tid sedan avled

ytterligare en klient. Detta innebär att det nu bara finns tre klienter kvar av de ursprungliga åtta som

utgör de såkallade baslclienterna.

Undcr våren delades verksamheten upp i två delar, varfor en ny verksamhetschef anställdes (före

detta biträdande chefen). De har nu delat upp ansvaret för verksamheten mellan sig och har ansvar

för olika boenden. Anledningen till förändringen är att Sjöarp är en stor enhet, ca 50 medarbetare,

och det var svårt for verksamhetschefen att hinna ägna den tid åt var ooh en i personalgruppen som

ett sådant uppdrag kräver, inte mins i samband med utvecklings- och lönesamtal. Uppdelningen
fungerar mycket bra.

En uppdragsutbildning i demens genomfördes under våren, där l5 medarbetare deltog.

il
i

v
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Utbildningen var på högskolenivå och gav 7,5 poäng.

Vi upplevde under sommar och höst en turbulens på Sjöarp där många medarbetare prövades hårt

då uppdraget delvis förändrades. En klient förändrades i sitt beteende och blev extremt våldsam och

utåtagerande. Detta startade en tråkig spiral där flera medarbetare blev skadade och tvingades till

sjukskrivningar och andra valde att säga upp sig. Situationen blev till sist ohållbar och klienten
flyttades till ett annat boende utanför länet. Ledningen har arbetat mycket lconstrulçtivt för att
undvika en liknade situation i framtiden. Ett projekt pågår med flera delprojekt där ledningen
tillsammans med medarbetarena kommer att arbeta i processforrn för att förändra och förbättra både l
arbetsmiljö för medarbetarna och utveckla arbetet med klienterna,

Sjöarp visar ett underskott om l3l tkr vilket är en negativ avvikelse med ca 406 tkr. I

l

Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat har under året haft en hög efterfrågan på platser. Vid skolavslutningen

i somras tog 6 elever studentexamen, varav  3  med fullständiga betyg. 15 nya elever började i

samband med höstterminen i årskurs ett. Antalet elever som var inskrivna vid tenninsstart är alltså

rekordhögt, 44 stycken och nu har ytterligare 2 elever kommit till.

En ny tendens är att kranskommunema kring Olofström, beviljar skolgång men inte internatboende,
utan låter ungdomarna åka buss eller färdtjänst till skolan. Detta gör man sannolikt av ekonomiska

skål men vi tycker att det är synd med tanke på att det Klaragymnasiet erbjuder är ett unikt koncept

där den utbildning som internaten erbjuder parallellt med gymnasieutbildningen, är mycket viktig

för att ungdomarna så småningom ska kunna hantera ett självständigt liv.

Ett av internaten kommer att bytas ut under innevarande år under förutsättning att en ny institution

hinner bli färdig före årets slut. Bredgatans internat är gammalt och slitet och inte helt

ändamålsenligt varför vi ser fram emot att få flytta till helt nya och mycket funktionella lokaler.

Skolan visar ett överskott om ca 1,0 mnkr och internatet visar ett överskott om ca, 1,8 mnkr vilket

innebär en positiv avvikelse med 645 tkr för skolan och en positiv avvikelse för intematet med 1,6
tkr, i förhållande till budgeten. lbåda fallen förklaras överkottet av att det varit fler elever inskrivna

än vad som antogs vid budgeteringen.

Cura Ungdomsboende ‘

Som redan nämnts i inledningen har Cura haft stort fokus på ungdomsboendena under året. Redan

förra året förändrades förutsättningarna för verksamheten i och med den explosionsartade

tillströmningen av asylsökande till landet. Vissa veckor kunde Cura få ett tiotal nya ungdomar för

att placera i befintliga boenden. Ganska snart stod det klart att vi skulle bli tvungna att utöka antalet

platser och detta omgående. Sökandet efter lämpliga fastigheter och rekrytering av nya medarbetare
för att kunna starta upp nya verksamheter blev därmed den samlade administrationens viktigaste
uppdrag, där alla bidrog på olika vis. Under hösten 2015 startade Cura upp tre permanenta och två
provisoriska HVB-boenden. Befintliga boenden utökades i görligaste mån och vi beslutade att där
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det var praktiskt möjligt skulle ungdomarna dela rum. Under innevarande år har vi öppnat tre nya

boenden och avvecklat de två provisoriska boendena. Vi har också startat upp två stödboenden. Till
detta kommer ett stort antal lägenheter som vi hyrt som utslussningslägenheter till de ungdomar
som vi upplevt mogna for ett mera självständigt liv. Sammantaget har vi inrättat ca  160  nya platser

och har i dag totalt ca 210 platser i de olika boendeformerna. Sammantaget har vi under hösten
2015  och under  2016  anställt närmare 100 nya medarbetare, de flesta till ungdomsboendena.

I och med nya politiska beslut har det kommit få ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

till Sverige under innevarande år, vilket innebär att de nya barn eller ungdomar som Cura tagit emot

nästan uteslutande kommit från ett annat HVB-boende där de varit placerade, eller från ett
familjehem där placeringen ansetts olämplig. Sedan Karlshamn beslutat att inte starta ytterligare ett

permanent HVB-boende har vi försökt att bereda de ungdomar som bor i Karlshamns provisoriska

HVB-boenden plats. Vid årsskiftet hade vi tagit emot samtliga. Just nu har vi en liten kö där

kommunema vill göra omplaceringar.

Nya principer för ersättningen från staten till kommunerna och nya regler för placeringama innebär

att de ungdomar som fyller  18  år under innevarande åri stor omfattning kommer att tvingas flytta

till migrationsverkets egna flyktingboenden eftersom de då i lagens mening är vuxna. Detta innebär

i sin tur att vi kommer att tvingas avveckla stora delar av verksamheten under  2017  och framåt, om

inte nya politiska beslut ändrar förutsättningarna för flyktingar att komma till Sverige.

Den minst sagt omtumlande situationen som rått med många driftstarter med initialkostnader och

även omfattande avvecklingskostnader har fått till följd att Cura Ungdomsboende uppvisar ett

underskott med ca 5,6 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 5,2 mnkr.

Ekonomi och balanskrav

Är  2016  har i ekonomiskt hänseende varit ett bra år för förbundet. Åren  2004 -2006  var förlustår  (
2004 -2,66  mnkr, 2005  ~1,6 mnkr, 2006  —3,77 mnkr). Ienlighet med beslut i direktionen kunde

förlusterna täckas genom det egna kapital so1n upparbetats under tidigare år. Åren därefter har alla

visat positiva resultat och i samband med bokslut för år  2009  gjordes en engångsutbetalning till

medlemskommunerna om 12 mnkr för att reducera det växande egna kapitalet. Också i början av

2015  gjordes en utbetalning till medlemmarna. Denna gång valde Cura att reducera det egna

kapitalet med  15  mnkr. Betalningen gjordes i förhållande till hur mycket respektive kommun
betalat till Cura for nyttjade tjänster.

Förbundet hanterar sitt pensionsåtagande genom en försåkringslösning och har därmed inte någon
pensionsskuld.
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Utvärdering av Verksamhetens mål

De ekonomiska målen utvärderas dels i samband med årsredovisningen, dels i samband med

delårsrapporten. De verksamhetsmässiga målen utvärderas i samband med årsredovisningen.

Underlag till den verksamhetsmässiga utvärderingen hämtas i Curas årliga personalenkät, i

respektive verksamhets egen utvärdering samt i_ annat statistiskt material som Cura förfogar över, t

ex. personalstatistik.

Finansiella och verksamhetsmässiga mål I

Ekonomiska mål

1. Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader.

Cura Ungdomsboencle bär inte sina egna kostnader. Förklaringen är att verksamheten haft

exceptionells stora och oförutsedda kostnader i samband med uppstart och avveckling av HVB-
verksamheter under det gångna året, samt kostnader för ombyggnation och anpassningar av

lokaler.

Verksamhetsmässiga mål:

Personal

0  Cura är en kvinnodominerad verksamhet där fördelningen i dag är 66 procent kvinnor och

34 procent män. Cura ska eftersträva en jämnare lcönsfördelning mellan könen till 40/60

procent.

Fördelningen mellan kvinnor och män var vid årsskiftet  59  procent kvinnor och 41 procent män

vilket innebär att Cura nätt målet om en fördelning 40/60. Vid sammanställningen har alla

medarbetare räknats in oberoende anställningsform

c Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga i förbundets

övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

99  procent känner till och känner sig delaktiga i  fiirbundets  övergripande ekonomiska och

verksamhetsmässiga mål. Målet är nätt.

0  Minst  90  procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga den egna

verksamhetens lokala mål.

98  procent lcänner till den egna verksamhetens mäl_ Målet är nätt

I  Minst 90 procent av Curas medarbetare ska vara väl förtrogna med och uppleva att 3
lcvalitetshandboken är ett levande och centralt styrdokumentet för det samlade
lcvalitetsarbetet inom förbundet.

95  procent av Curas medarbetare är väl förtrogna med och upplever att kvalitetshandboken är 1
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ett levande och centralt styrdokument för det samlade kvalitetsarbetet inom förbundet.

0  Minst  90 procent av Curas medarbetare ska uppleva trivsel på arbetsplatsen vad avser
ledning, delaktighet och samarbete.

Målet år svår att utvärdera eftersom det består av flera delar. 88 procent anser sig nöjda med

olika aspekter av ledarskapet. 93 procent uppger att de trivs på jobbet och med

arbetskamraterna. 87 procent är nöjda med arbetsmiljön och 93 procent ser fram emot att gå

till arbetet. Jag tror man kan såga att målet därmed år uppnått.

Kompetensutveskiing/Handledning

0  De samlade kostnaderna för kompetensutveckling och  handledning ska varje år motsvara

minst 1,3 procent av förbundets totala personalkostnader.

Kostnaderna för kompetensutveckling har uppgått till 85  4  tkr under 20] 6 vilket innebär att
målet inte år nått denna summa utgör 0, 64 procent av de samlade personalkostnaderna.

I  Minst 80 procent av den kompetensutveckling som förbundet erbjuder sina medarbetare,

ska utgå från den analys som görs årligen inom ramen för ledningsgruppen och som utgår

från enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda rutiner.

Mer än 80 procent av den kompetensutveckling som förbundet erbjuder sina medarbetare, har

Litgått från den analys som görs årligen inom ramen för chefsgruppen och som utgår från

enhetsvisa S WOT -analyser och följer fastställda rutiner. Målet är nått.

Beläggning

I  AV  de placeringar som görs inom Curas verksamheter ska totalt minst 50 procent utgöras av

placeringar från nledlemskommunerna.

Av det totala antalet vårddygn på Cura har ca 80 utg/'orts av placeringar från Blekinge. Målet

är nått.

Resultat

I  Minst 90 procent av Curas kunder ska uppleva att de dokumenterade uppdrag so1n givits

förbundet har genomförts i enlighet med överenskommelse.

-  Varje verksamhet utvärderar sina egna resultat efter fastställda kriterier, som utgår från egna

verksamhetsmässiga mål. Av dessa ska totalt minst 90 procent vara uppfyllda.

Alla genomförda och ittvårderade uppdrag (där utvärderingen inkommit) år samtliga

uppjj/llda. Många uppdrag är inte utvärderade (gäller Cura Ungdomsboende) med hänvisning

till ett alltför ambitiöst utvårderingsverktj/g och en pressad arbetssituation. Det år diirfbr
vanskligt att såga om målet är nått eller inte.

l
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Sammanfattning

Cura har högt ställda ambitioner varför det inte känns alarmerande att vi inte når målen inom

samtliga områden. Tvärtom är det glädjande att resultatet i flera fall ligger någon eller några

tiondelar högre än under föregående år. Detta kan ses som förvånande när man beaktar att det skett
så stora förändringar inom Cura och att detta skulle ha kunnat innebära att upplevelse av

delaktighet och trivsel skulle ha kunnat påverkas negativt. Detsamma gäller kunskaper om både den

egna och Curas gemensamma mål. Inågra avseenden är resultatet något sämre år föregående år
men inte alls alarmerande.

Den upplevda kvaliteten är genomgående hög. 97 procent är stolta över det arbete som utförs och
tycker att verksamheten står för en hög kvalitet. Det går bra för Cura, men självklart ser vi många
utvecklings- och förbättringsområden, vilket är mycket stimulerande och utmanande.

Vi är nu medvetna om att vi står inför stora och svåra utmnaingar när vi successivt måste avveckla

våra ungdomsboenden. Vår förhoppning är att detta ska kunna göras utan att varken ungdomar eller
medarbetare tar skada.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro under perioden 2016-01-01 -2016-12-31

Total sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid i procent:

_ Män Kvinnor Totalt N D
Ålder: _

i  0 -29 år 2,62 3,96 3.26

29 -49 år 2,66 6,35 4,74

i-SÖ-65 år 3,32 4,01 3,78

65  -  69 år  0,00  _  11,43 6,23 i _
gran: 2,74 5,26 4,16 _h_ __’

Långtidssjukfrånvaro mer än  60  dagar/total sjukfrånvaro i procent.

Män Kvinnor Totalt

Ålder:

i 0  -  29 år 19,02 0 7,96

729449 år 12,73 53,19 43,31

50 -65 är 59,38 28,25 37,34

j 65-69 år 0 0 0 l
1 Totalt: 24,08 38,85 34,63 l

L W}

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,67 % i jämförelse med 2015. Här ser vi att Sjöarp

Gruppbostäder har en sjukfrånvaro på 8,50 %, Vilket är högre än alla andra verksamheter. En
anledning år att Sjöarp Gruppbostäder har haft en mycket hög andel tillbud och arbetsskador som
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ibland lett till långa sjukskrivningar. Av den totala sjukskrivningstiden har 34,63 procent utgjorts

av långtidsfrånvaro, dvs. sammanhängande sjukskrivningar överstigande 60 dagar. Detta innebär att

långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt sedan förra året.

Tillbud och arbetsskador

Under året har sammanlagt 437 arbetsskador, negativa händelser och tillbud rapporterats i

verksamheterna. Detta är 95 fler än är  2015.

l Arbetsmiljörapporter uppföljning 2016 l

j i Totalt Arbetsskador Händelser l Tillbud l Brandtillbud

Cura Boda  6 l  6 g

Cura Brunn 2 2

Cura Gård  8 7 1

l Cura Park  17 9 4

Cura Valje  4 3 1

l Cura Vik 4 2  i  ____ i_ 1

mare Internat 4 4

Notavillan  6 5 1

Sjöarp 386 105 269 12
Totalt Cura  _437 116 ä  286 31 4

Vi ser alltså en ökning av antalet rapporterade incidenter. När det gäller Sjöarp var det något färre

sista kvartalet jämfört med genomsnitt/kvartal. Flertalet av incidentema under året kan kopplas till
en klient som i november flyttade från Sjöaip. Inom övriga verksamheter ökade antalet rapporter

med 100 % det sista kvartalet. Att antalet inrapporterade tillbud, händelser och arbetsskador ökar

kan spegla ett ändrat arbetssätt där varje incident noga dokumenteras, följs upp och analyseras för
att risker i arbetsmiljön och kvalitetsbrister ska lcurma upptäckas och förebyggas. Alla chefer och

skyddsombud genomgick en tvâdagars-arbetsmiljöutbildning under oktober och november där det

systematiska arbetsmiljöarbetet stod på agendan. En sammanställning av redovisade tillbud,

händelser och arbetsskador rapporteras regelbundet i den Centrala Samverkansgruppen (CSG).

CSG har hatt fyra sammanträden under året

l
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Driftresultat per verksamhet inkl interna poster

Verksamheter tkr

CURA INDIVID UTV

TOTALT

Verksamhetens intäkter

Finansiella intäkter

Finasiella kostnader

Verksamhetens kostnader

arbetskraft

Övriga verksamhetskostnader

Avskrivningar

Årets resultat

FÖRDELAT PER
VERKSAMHET

Direktion

Adrninstrationsersättning
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader
Finansiella intäkter

Kansli

Adrninstrationsersättning

Övriga iirtäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Finansiella intäkter

Extra ordinära intäker

Familjerådgivning

Övrig ersättning
Övriga intäkter
Kostnader arbetsldaft

Övr verksamhetskostnader

Familj ehemskonsulent

Övr ersättning

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Resurscentrum

Budget  2016

1
v

227 6711

183]

-146 0061
-80 625

1  223

i

1

1 855

-489

-1  549

183

10 704

-7  102

-3 602

0

1 583

-1  229

-354

1496
-1 150

-346

Utfall 2016

1

220 953

2

-151

-132  733

-85 578

2 493

2  271

-332

-296

1  644

13  105

740

-5 612

-5 140

3 093

1 601

-1 168

-434

-1

2 106

-929
-1  177

Utfall 201 5

1

157 0151
331
-sn

-91  105

-58 543
1

7 3371

1

1  598

-335

-256

33

1  040

8 678

-4  527

-3 200

472

1 424

1600

52

-1 181

-471

1 496

-996
-500

16(28)

Budgetavvikelse

2016

-6 718
-181
-151

13 273
-4 953

1270

416

157

1253

-182

1644

2  401

740

1490

-1538

3  093

18

61
-80

-1

610
221

-831

1
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Verksamheter tkr

Administrationsersättning 1

Övriga intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr Verksamhetskosmader

Notavillan

Vårdavgifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Gruppbostäder Sjöarp

Vårdavgifter
Övr ersättningar
Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Klaragymnasiets internat

Terminsavgift

Avgift internat

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Personliga ombud

Övr ersättningar och bidrag

Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr erksamhetskostnader

CURA  UN  GDOMSBOENDE

Vårdavgifter

Övriga intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Fördelat per verksamhet

Cura Park

Vårdavgifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Budget 2016

17131
J

-1 229

-483

1
 

17  8991

J

-121611
-5 002

736

37 939

1 3691
-29 450
.9 583

275 
l
1

16 7281

.10 855
-5 648

225
u

2 734

-2 144

-590

0

121 575

-71538

-50 466
_429

25  732

-12 995

-10 507

2230

Utfall 2016

2 097
567

41 316
-6241
7241

1
15 082

101
-10 862
-4 458

-137

 

38 3521

434]

-27 857

-I1 060

-131

18 073

27

-10 337

-5 918

1 845

2  734

-1 757

-977

0

109 881

-64 258

-51 229

-5 606

26 343

15
-13 896
1-12 462

QL

Utfall 201 5

1 1421
771

-790
-473
650

16 8741
K

-8 865'
.7 154

8551
x

36 8581
1

4991
-26 6511
-10 5391

1671

17 0601
27

-9 930'
.5 533
1 624

2 7351

-1 9011
-7531

811

54 491

28

-28 822

-25 61  L

86

22182

-9 733
-12 294

155

17(28)

Budgetavvikelse

2016
3841
567
..g7

-141

723

-2 817
101

1 299
544

-873

413

-935

1 593

-1 477

-406

1 345

27

518

-270

1 620

387
-387

-11694

7 280
-763

-s 177

611
15

-901
-1955

-2 230

1
1

S

I'
1
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Verksamheter tkr

Cura Vik

Vårdavgifter
Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksahetskostnader

Cura Boda

Vårdavgifter
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Lister

Vårdavgifter
Kostnader arbetskraft

Övr verksarnhetskostnader

Cura Gård

Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksarnhetskostnader

Cura Aspan
Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Brunn

Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Valje

Vårdavgifter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Kulle (Hoby)
Vårdavgifter
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Borg
Vårdavgifter

Budget 2016

16 972

-9 853

-5 431

1 688

13 870

-7 852

-5 452

566

8 212

-5 786

-3 681

-1 255

11 345
-6 975
-4 607

-237

0

12 045
-6  904
-7 940
-2  799

8 760
-5 975
-3 467

-682

13 687
-8 342
-5 124

221

10 950

Utfall 201 6

l

10 1281

-6 4171
-4 9651
-1 2541

J
12 5411

-6 985‘
-5 556

0

9 023

-5 590

-3 433

0

11 427

-7 025

-4 402

4 707
43 167
.2 140

-600

14 241

-7 935

-7 552

-1246

7 813

-5 480

-3 327

-994

9 33

-5 074

-4 674

-412

4 307

Utfall 201 5

12 310
5

-7 903
-3 877

535

9 006
4

-5 436
-4 045

-471

2 258
-1 752
-1 092

-586

5 072

-2 402

-2 611

59

1 745
-811
-560
374

1 937

-786

-1 134

17

0

0

1

18(28)

Budgetavvikelse

2016

-6 844

3 436

466

-2 942

-l 329

867
-104
-566

811

196

248

1 255

82
-50
205
237

4 707
.3 167
-2 140

-600

2196

<1 031

388

1553

-947
495
140

-312

-4 351
3  268

450
-633

-6 643

v
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Verksamheter tkr Budget  2016

Kostnader arbetskraft I -6 8551

Övr verksamhetskostnader i -4  257
] ~162

Klaragymnasiet skola i

Terminsavgifter 12 075)

Övr intäkter i
Kostnader arbetskraft -8 656

Övr verksamhetskostnader -3  002\

417[

Summa 1  2231
fl

) 1
I1

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Resultat efter finansiella poster tkr

Antal anställda st

Soliditet %
Avkastning på sysselsatt kapital %

Historiska nyckeltal avseende Soliditet

och avkastning på sysselsatt kapital

avser bokslut per den  3  l/  12.

2016

2 496

260

50,0

8,0

Nyckeltalsdeñnitioner framgår av not  1.

Utfall 201 6

-2 691

-2 716

-1100
I

13 742

38

-8 301

-4 417

10621

 

2 493I

J

Utfall 201 5

0

12381

65

-7107

-4115

1224

7 337

63,0

1
l
1
X

 
1

19(28)

Bud getavvilcelse

2016

4 164

1  541

-938

1667
38

355
<1 415

645

1 270

2 830

130

61,0

10,0

5  260

130

63,0

16,0

i
v

K
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Resultaträkning Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 2 203 481 145 O82

Verksamhetens kostnader 3 -200  839 -138 188

Verksamhetens nettokostnader 2  642 6  894

Finansiella intäkter 2 33
Finansiella kostnader -l 5 l -62

Summa resultat från finansiella poster -l 49 -29

Iämförelsestörande post 4 O 472

Årets resultat 5 2 493 7  337

l
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital  och  skulder

Eget [capital

Eget Kapital
Årets resultat

Summa  eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ansvarsförbindelser

Not

6

7

8

5

9

l0

2016-12-31

O3

4 613

21(28)

2015-12-31

Q1Öl

28 740

33  642

62 382

62 382

23 185

7 337

30 522

30 522

31 860

62 382

4 308

i
l
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Kassaflödesanalys Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Olming/minskning kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverlcsamheten

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut 8

2016

2 493

2  493

864

-5 464

-2107

CDOvG

-2 107

33 642

31535

2208)

2015

7 337

7  337

9 539

-1 720

15156

-15 000

-15 000

156

33  484

33 640

l
l
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL),

tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8  kap och från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) utfärdade redkommendationer.

-  dokumentation av redovisningssystemet ej fardigställd

Avtalsförbindelse Cura Individutveckling har inga avtalsförbindelser avseende särskilda

pensioner till nu anställda eller tidigare anställda.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som
kortfristi g skuld. Förändringen under året har belastat resultatet.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordringsbokförts och tillgodogjorts

redovisningsåret.

Kapitalkostnader består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje är beräknat på

objektens anskaffningsvärden.

Kundfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsäret,

har fordringsbokförts och tillgodogjorts redovisningsäret.

Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter årsskiftet men hänförliga till

redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar redovisningsåret,

Förvaltning av privata medel Sjöarp, omfattningen av privata medel redovisas från och med

2008 som ansvarsförbindelse, Denna redovisningsprincip är ny, men förvaltning har även skett

tidigare,

Nyckeltalsdefinitioner, soliditet -eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital -
rörelseresultat med tillägg av räntekostnader somingår i rörelsen och finansiella intäkter i

förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med

löneredovisningen med följande procentsatser:

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 30,25

Avtalsenliga arbetsgivaravgifter 0,20

Avtalspension 6,40

Särskild löneskatt Lg

Summa 38,50

d
i

ll
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Not  2  Verksamheten intäkter

Yårdavgifter

Ovr ersättningar och bidrag

Summa

Not  3  Verksamhetens kostnader

Kostnader arbetskraft

Ovr verksamhetslcostnader

Summa

Not  4  Jämförelsestörande post

Återbetalning av Fora premier avseende år  2004

Summa

Not  5  Beräkning och redovisning av balanskravsresultat

=Årets resultat enligt resultaträkningen

-reducering av samtliga realisationsvinster
+justering för reaslisationsvinster enl undantagsmöjlighet

+justering för realisationsförluster enl undantagsinöjlighet

+0rea1iserade förluster i värdepapper

-justering för återföring av orealiserade förluster i

värdepapper

2016-12-31

200  824
2 657

203 481

[U

01

L

-132  733

-68 106

-200  839

K\J
0
›-

1010  O\

N

01

L

2  493

0000

240.8)

2015-12-31

142 281

2 802

Ix)

01

ilfl

-91  105
-47 083

-138188

k)

01

L

7 337

OOOO

i

v

i
J

I
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:Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-reservering av medel till resultatutj ämningsreserv
+användning av medel från resultatutjämningsreserv

=-Balanskravsresultat

Not 6 Inventarier, verktyg och  installationer

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 7 Fordringar

Kundfordringar

lnterirnsfordringar

Ingående mervärdesskatt
Handkassor
Avräknin g skattekonto

Fordran F ora

Fordran löneskatt

25(28)

2016 2015

0 0

0 0

0 0

2 493 7  337

2016 2015

418 418

0 0

418 418

-417 -417

-417 -417

0 O

0 0

l l

2016 2015

25 451 9  635

2  928 12 753

967 1  823

263 199
4 600 3 828

0 472

0 30

i

l

'v

li

1
i

1
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Övriga fordringar

Summa

Not 8 Kassa och bank

Kassa

Postgirobehällning
Banktillgodohavande

Summa

Not  9  Kortfristiga skulder

Leverantörsskuldcr

Sociala avgifter

lnterimsslculder

Utgående mervärdesskatt

Personal källskatt

Semesterlöneslçuld och okompenserad övertid

Skuld Fora

Summa

Not 10 Ansvarsförbindclser

Årets kostnader leasingavtal uppgår till:

Det finns 50 st ingångna avtal 2016-12-31 avseende

leasingbilar, fördelat enligt följande:

36 månaders avtal där leasingavgifter uppgår till

48 månaders avtal där leasinavgifter uppgår till

SP, privata medel Sjöarp
SK,pri\/ata medel Sjöarp
LH, privata medel Sjöarp

BJ

GN

01

K

34 204

IQ

O\

01

bJ›-I

\\)O\

31487

31535

h.)
G
,._.
Ch

ll 600

2 405

ll 798

2  263

4 653

32 722

2016-12-31

2 068

878

3  684

16

0

0

26(28)

l\J

01

U1I0

0

33 640

33 642

I\>
(D
,d
(11

10 226

2 002

14 301

2

1 759

3 570

31861

2015412-31

1116

1345

2 933

7

2

3

v

1

1

1
1
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LJ, privata medel Sjöarp
HL, privata medel Sjöarp

KO, privata medel Sjöaxp

AO, privata medel Sjöarp

LP, privata medel Sjöarp

DÅ, privata medel Sjöarp
DA, privata medel Sjöarp

DE, privata medel Sjöarp
AO, privata medel Sjöarp

2016-12-31

»—
LJ\K2~5Q‘L‘)O‘.®->33

4613

27(28)

2015-12-31

l\J'~J0l\3-l>-D-I\)C>CD

I
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Granskning av årsredovisning 2016

1  Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen  i  all väsentlighet redogör för utfallet av verk-
samheten, verksamhetens ifinansiering och den ekonomiska ställning-

en.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi-

sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att Kommunsamverkan Cura lndividutvecklings (nedan kallat Cura)

ekonomiska  situation  och utveckling beskrivs på ett bra sätt. Resultatet för år 2016

uppgår till 2 493 tkr (föregående år 7 337 tkr). För året budgeterades ett resultat

med 1223 tkr. Från Curas eget kapital har utskiftats 7,1 mkr till medlemskommu-

nerna. Eget kapital uppgår efter balansering av årets resultat till 33 016 tkr.

Resultat fördelat per verksamhet visar att flera verksamheter uppvisar ett negativt

resultat 2016. Orsakerna till negativa resultaten för respektive verksamhet beskrivs

på en översiktlig nivå i årsredovisningshandlingen.

Cura lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Per den sista de-

cember 2016 uppgår kommunalförbundets eget kapital till 33 016 tkr (föregående

år 30 522 tkr).

Curas direktion beslutade under 2013 om finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Det finansiella målet innebär att alla Curas verksamheter ska bära sina egna kost-

nader. Målet har inte nåtts då flera verksamheter visar negativt resultat.

De verksamhetsmåssiga målen omfattar fyra områden med totalt 10 delmål. Områ-

den gällande personal och beläggning, totalt 6 delmål är uppfyllda. Området för

kompetensutveckling omfattar 2 delmål vara 1 år uppnått och 1 inte uppnått. Om-

rådet för resultat omfattar 2 delmål, det är svårt att bedöma om delmålen är upp-

fyllda. På övergripande nivå bedömer vi därför att de verksamhetsmässiga målen till

övervägande delen har uppnåtts.

Handlingsprogram för att uppnå samtliga mål framöver presenteras intei årsredo-

visningen. '

Den interna kontrollen gällande handkassor på Cura Ungdomsboende år inte till-

fredsställande och rutinerna för hanteringen och redovisning av handkassorna bör

ses över.

Avstämningsrutinerna för leverantörsskulder är inte tillfredsställande. Den interna

kontrollen och avstämningsrutinernabör ses över.
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Granskning av årsredovisning 20x16

2  Inledning

2.1 Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom-

muner och landsting, samt kommunalförbund. Ilagen finns bestämmelser om års-

redovisningen. Vidare regleras  den  kommunala redovisningen av uttalanden från

Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrå-

det och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo-

visningens upprättande.

2.2 Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med

lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas års-

bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

a Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses

utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

-  Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avse-

ende god ekonomisk hushållning?

o Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med

balanskravets regler?

a Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet

mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

o förvaltningsberättelse (inklusive drift- och investeringsredovisning)

o resultaträkning

o kassaflödesanalys

o  balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling,

efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med

de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.
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Granskning av årsredovisning 2016

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen

planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig

grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild.

Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett fel-

aktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av un-

derlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning där-

för inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter

kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med korn-

munalförbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed

med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kom-

muner och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on

Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt var-

för tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom inter-

vjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

I

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning, föru-

tom förvaltningsberättelsen, som presenterades 2017-02-14. Slutlig årsredovisning

erhölls 2017-02-20. Direktionen fastställde årsredovisningen 2017-02-22.

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschefen och förbundschefen.

x
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Granskning av årsredovisning 2016

3  Granskningsresultat

3.1 Verksamhetens ut_fi1ll,finansiering och eko-
nomiska ställning

3.1.1 Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet

överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. I

förvaltningsberättelsens flerårsöversikt beskrivs också hur ekonomin utvecklats de

fem senaste åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande. Förbundet han-

terar sitt pensionsåtagande genom en försäkringslösning och har därmed inte nå-

gon pensionsskuld.

De finansiella nyckeltalen beskrivs och redovisas, de ger uttryck för god ekonomisk

hushållning i det finansiella perspektivet.

Händelser av väsentlig betydelse

Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat Linder räken-

skapsåret.

Förväntad utveckling

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen av för-

bundets olika verksamheter.

Väsentliga personalföirhållanden

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a,

dvs. frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor. l övrigt

lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen.

3.1.1.2 Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förbundet inte behöver upprätta en separat investeringsredoxrisning.

Förbundet har ingen separat investeringsredovisningen, vilket motiveras av att tidi-

gare års investeringar är marginella. Förbundet har inte gjort några investeringar

2016. Alla inköp till boenden tas i driften, och kostnadsförs.
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Granskning av årsredovisning 2016

3.1.1.3 Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen visar ett överskott i jämförelse med den av di-

rektionen fastställda budgeten. Vi instämmer i bedömningen att verksamheterna

som bedrivs är svårbudgeterade.

För Verksamheten inom Cura Ungdomsboende är det svårt att under budgetarbetet

för kommande år bedöma antalet ungdomar som skall få boende och intäkterna för

dem, samt kostnaderna för etableringar av nya boenden och avveckling av boenden.

Vi bedömer att kommunalförbundet i årsredovisningen beskriver respektive drift-

ställes större avvikelser i resultatutfall och orsakerna till budgetavvikelsen.

Utfallet 2016 i jämförelse med budget och budgetavvikelse, samt utfall 2015 visas

nedan:

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall
2016 2016 20115

Direktion 1 644 0 1 644 1 040

Kansli 3 093 0 3 093 1 610

Familjerådgivning -1 0 -1 0

Familjehemskonsulent 0 0 0 0

Resurscentrum 724 1 723 650

Notavillan -137 736 -873 855

Gruppbostäder Sjöarp -131 275 -406 167

Klaragymnasiets internat 1845 225 1620  1 624

Personliga ombud 0 0 0 81
Cura Park ungdomsboende »5 606 -429 -5 177 86

Klaragymnasiet skola 1062 417 645 1224

Avrundninädifferens mot ÅR -2

8:a verksamheternas utfall  2  493 1223 :1 270 7 337

Verksamheternas inriktning inom respektive område beskrivs i årsredovisningen.

Verksamheten har från 1september 2016 omorganiserats, vilket innebär att Cura

delats in i två områden, där respektive område leds av en Områdeschef.

Cura Ungdomsboende visar negativt utfall mot budget för verksamhetsåret. Cura

Ungdomsboende har under 2016 utökats med ytterligare tre boenden. Ett boende

har avvecklats under året, likaså de två provisoriska boendena. I årsredovisningen

beskrivs att kostnaderna för etablering av nya boenden är höga både avseende hyra

för lokaler, ombyggnationer för att uppfylla brandskyddskraven, materiella inköp

och personalkostnader. Det beskrivs även att kostnaderna för att återställa lokaler-

na till ursprungligt skick vid avveckling blir höga då slitaget är stort.
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Granskning av årsredovisning 2016

Kansli och direktion budgeteras med ett nollresultat. Orsakerna till att utfallet blir

positivt beror på interna poster, samt att ränteintäkter redovisas här och inte förde-

las ut på verksamheterna.

Notavillan har utökat med en ny avdelning med fem platser. Eftersom bygglovspro-

cessen drog ut på tiden och personal redan var anställd visar denna verksamhet ett

underskott både resultatmässigt och mot budget för året, då intäkterna uteblev men

personalkostnaderna fa11ns.

Verksamheten på Sjöarp har utökats med en ny lokal, där kostnaderna för att an- I

passa lokalen efter de behov som finns varit stora. Detta innebär ett negativt resul- "

tat för verksamheten samt en negativ budgetavvikelse. i

Verksamheten Klaragymnasiet skola har utökats genom att fler elever går i skolan i

jämförelse med 2015. Både skolan och internatet visar överskott mot budget, då

ökningen av antalet elever inte var budgeterat.

3.1.2 Balanskrav
Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i bedömningen att balanskravet har uppfyllts.

Balanskravet kommenteras i förvaltningsberättelsen. Balansutredande not present-

eras. Cura redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 2 493 tkr (7 337 tkr). Resulw

tatet har tillförts det egna kapitalet. Eget kapital uppgår härefter till 33 016 tkr (fö-

regående år 30 522 tkr).

3.1.3 God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att det finansiella målet inte har uppnåtts.

De verksamhetsmässiga lnålen bedöms till övervägande delen vara uppnådda.

Direktionen har beslutat om ett ekonomiskt mål och tio verksamhetsmässiga mål.

Målen är mätbara. i

3.1.3.1 Finansiella mål

Vi delar kommunalförbundets bedömning att det ñnansiella målet inte har upp-

nåtts. l

Finansiellt mål:

o  Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader ç
l

Verksamheterna vid Notavillan, Sjöarp och Cura ungdomsboende visar negativa

utfall.
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Granskning av årsredovisning 2016

3.1.3.2 Verksamhetsmässiga mål

Vi delar bedömningen att de verksamhetsmässiga målen till övervägande delen

har uppnåtts.

De verksamhetsmässiga målen omfattar fyra områden med totalt 10 delmål. Områ-

den gällande personal och beläggning, totalt  6  delmål är uppfyllda. Området för

kompetensutveckling omfattar 2 delmål vara 1 är uppnått och  1  inte uppnått. Om-

rådet för resultat omfattar 2 delmål, det är svårt att bedöma om delmålen är upp-

fyllda. På övergripande nivå bedömer vi därför att de verksamhetsmässiga målen till

övervägande delen har uppnåtts.

Verksamhetsmässiga mål indelas i fyra områden med delmål. Nedan visas målen

inom respektive område med måluppfyllelse:

Verksamhetsmål Uppfyllnad
Personal:

Cura är en kvinnodominerad verksamhet där Uppnåm
fördelningen i dag är 66 procent kvinnor och 34 Fördelningen var 41/59 procent
procent man. Cura ska eftersträva en Jamnare

könsfördelning mellan könen till 40/60 procent

Minst  90  procent av Curas medarbetare ska
känna till och känna sig delaktiga i förbundets
övergripande ekonomiska och verksamhets- 99 procent känner till ekonomiska
rnässiga mål målen

Uppnått

Uppnått
98 procent känner till och är del-
aktiga i den egna verksamhetens
mål

Minst 90 procent av Curas medarbetare ska
känna till och känna sig delaktiga i den egna
Verksamhetens lokala mål

Minst  90  procent av Curas medarbetare ska vara
väl förtrogna med och uppleva att kvalitets-
handboken är ett levande och centralt styrdo-
kument för det samlade kvalitetsarbetet inom
förbundet

Uppnått
95 procent är väl förtrogna med
kvalitetshandboken och upplever att
det är ett levande och centralt styr-
dokument

Uppinått
Målet består av flera delar, sam-
mantaget bedöms att målet har
nppnåtts.

Minst 90 procent av Curas medarbetare ska
uppleva trivsel på arbetsplatsen vad avser led-
ning, delaktighet och samarbete

Kompetensutveckling/ Handledning:

De samlade kostnaderna för kompetensutveckl- Inte uppnå”
ing och handledning ska varje år motsvara minst Kostnaderna uppgick till 854 tkr
1,3 procent av förbundets totala personalkost- Vilket matsl/ara? 0:64 Procent av
nader totala personalkostnader
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Granskning av årsredovisning 2016

UppnåttMinst 80 procent av den kompetensutveckling uppfyllt H1 80 p t
l rocen .som förbundet erbjuder sina medarbetare, ska

utgå från den analys som görs årligen inom ra-

men för ledningsgruppen och som utgår från
enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda
rutiner

Beläggning:
Uppnätt

Andelen placeringar från medlems-
kommunerna har varit 80%.

Av de placeringar som görs inom Curas verk-
samheter ska totalt minst 50 procent Lltgöras av

placeringar från medlemskommunerna

Resultat:
Minst  90  procent av Curas kunder ska uppleva
att de dokumenterade uppdrag som givits för-
bundet har genomförts i enlighet med överens- Ej utvärderat i hela verksam-
kommelse heten

Varje verksamhet utvärderar sina egna resultat
efter fastställda kriterier, som utgår från egna
verksamhetsmässiga mål. Av dessa ska totalt Ej utvärderat i hela verksam-
minst 90 procent vara uppfyllda heten

I årsredovisningshandlingen beskrivs skälen till att resultatmålen inte har Litvårde-

rats för hela verksamheten.

Handlingsprogram för att uppnå samtliga mål framöver och orsak till varför målen

inte nås presenteras intei årsredovisningen.

3.2  Rättvisande räkenskaper

3.2.1 Resultaträkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRLzs krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets

resultat.
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Granskning av årsredovisning 2016

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år:

För att möjliggöra en jämförelse mot budget innehåller resultaträkningen interna

poster då dessa ingår i budgeten för året.

Resultaträkning (tkr) Unna 20m; infart 2015 Bggflft Nfifjfflfn l
20115 20116

Verksamhetens intäkter 220 954 156 543 227 671 64 411

Verksamhetens kostnader -218 311 -149 648 -226 631 -68 663

Verksamhetens nettolcosmaailer 2  6413 6  895 1  040 -4 252

Finansiella intäkter 1 33 183 -32

Finansiella kostnader -151 -63 o -88

J ärnförelsestörande post o 472 0 -472 ,

Årets resultat 2  493 7337 1 223 -4 844 i

Avvikelsen i både intäkter och kostnader mot föregående år och budget avser till

övervägande delen den stora ökningen av mottagandet av ensamkommande ung-

domar. Detta innebär både budgetavvilcelser och svårigheter att göra prognoser för

verksamheten och resultatet.

Intäkterna för vårdavgifter har ökat med 58 mkr under 2016.

Kostnadsökningen avser till stora delar kostnader för personal, ombyggnationer

samt inredning av nya boenden.

Antalet anställda har ökat med 40 personer, till 260 anställda. Personalkostnaderna

har ökat med 41,6 mkr och uppgår till 133 mkr för 2016.

3.2.2  Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,

avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full-

ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.

Vi bedömer att det finns bristande intern kontroll och brister i rutiner gällande

0  hanteringen av handkassor på Cura Ungdomsboende,

I  hanteringen av leverantörsslcttlder

Det finns en handkassa på respektive ungdomsboende. Avstämning och redovisning

görs vid årsskiftet. Flera handkassor uppvisar differenser samt saknade kvittoun-

derlag i sin redovisning. 1

Vi  rekommenderar  att rutiner för månatliga austämningar och redovisning upp-

rättas och införs.
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Rutinen för avstämning avleverantörsskulder är inte tillfredsställande. saldot på

kontot för leverantörsskulder ibokföringssystemet överensstämmer inte mot saldot
i leverantörsreskontran. Den interna kontrollen och uppföljningen under löpande

räkenskapsår visar på brister då differenser mellan systemen förekommit både un-
der  2015 och under 2016. Ibokslutsarbetet 2015 rättades differenserna, medan dif-

ferenser kvarstår i bokslutet 2016.

Vi rekommenderar att bristerna i den interna kontrollen och rutinerna för månat-
liga austämningar av leverantörsskulder och leverantörsreskontra åtgärdas och
att en dokumenterad månatlig avstämningsrutin införs.

3.2.3 Kassaflödesanalys
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves-

ter-ingar.

Vi bedömer att noter till kassailödesanalysen finns i tillräcklig omfattning.

Vi bedömer att uppgifterna i kassaflödesanalysen överensstämmer med motsva-
rande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

3.2.4 Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav, med
undantag av nedanstående och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed,
innebärande att:

o  Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres-

senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

-  Viktiga uppgifter och poster i "Förvaltningsberättelse, resultat- och  balans-

räkning samt kassaflödesanalys specificeras och preciseras i notupplysning-

ar som krävs i  KRL  respektive  RKRzs  rekommendationer samt god redovis-

ningssed i övrigt.

0 Vi bedömer att 'tilläggsupplysningarna inte uppfyller kraven enligt KRL

gällande dokumenthanteringsplan som saknas.

/ll /Jáár/z
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 Kommnnsamverlran (Cura lndlividlntveckling
Revisorerna

 

Till Kommunñillmälctige i: '
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Revisionsberättelse för år 20116

Vi har utsetts av förbundsmedlemmama att granska den Verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2016.

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed ikommunal verksamhet, förbundsordningen och

förbundets revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagd rapport över

granskning av årsredovisningen och i tidigare under 2016 avlämnade revisionsrapporter. De senare avser förbundets

delårsrapport och en uppföljande granskning av styrning och uppföljning som genomfördes 2010. Vi har därutöver vid

olika tillfällen själva eller genom våra sakkunniga biträden PwC mött direktionen och förbundspersonal för att m,

underrätta oss om olika frågor.

Vi bedömer att direktionen i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har bedrivit verksamheten på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara i allt väsentligt

rättvisande.

Förbundets ñnansiella mål att varje verksamhet skall bära sina egna kostnader har inte uppnåtts, då flera

verksamheter visar negativt resultat.

Vi bedömer att de verksamhetsmässiga målen delvis uppnåtts. De omfattar fyra områden med totalt tio delmål. Sju av

delmålen är uppnådda och ett är inte uppnått. För två delmål är bedömningen osäker, och skälen for detta anges.

Handlingsprogram för att uppnå samtliga mål framöver presenteras inte i årsredovisningen.

Årets positiva resultat uppgår till 2 493 tkr. Eget kapital uppgår efter årets resultat till 33 016 tkr.

Cura lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att årsredovisningen beskriver verksamhet och händelser under 2016 på ett bra sätt.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Vi tillstyrker att iförbundlsdirelctionen beviljas ansvarslirilnet_

     /
Karlshamn 9 mars 2017 /  1;}:/’ /

_ u...  um L  k .xt/l _.,

#705 á] /ø (..—~’¥’-..

Thomas Hfikanssin Ivan Todoruv
l l

;i LMWLLIM»

Ul Danielsson 

371



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-30 Dnr: 2017/1124 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 
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Årsredovisning år 2016 för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisningen för år 2016, revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Räddningstjänsten Västra Blekinge till 
dagens protokoll 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge har granskat årsredovisningen och 
direktionens förvaltning i Räddningstjänsten Västra Blekinge för rå 2016. Granskningen 
har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning Räddningstjänsten Västra Blekinge 2016  
2 Revisionsrapport  - granskning av 
3 Revisionsberättelse 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun
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Inledning
Tänk att få vara med och bidra till att skapa 
trygghet för de som bor, vistas och verkar i våra 
medlemskommuner! Det är en enormt viktig och 
meningsfull roll som Räddningstjänsten Västra Ble-
kinge har.  Men för att vi ska kunna fortsätta att ha 
den rollen krävs det att vi kan rekrytera personal i 
den omfattning som behövs. Det har under lång tid 
varit svårt att rekrytera RiB-personal (deltidsperso-
nal). Trots att vi har lagt ner mycket tid och resurser 
samt fått hjälp från medlemskommunerna, har vi 
stora problem att rekrytera på vissa orter.  Jag kän-
ner stor oro över hur vi ska kunna bemanna vissa 
brandstationer eller styrkor framöver.

Det finns fler utmaningar framöver. På uppdrag av 
våra medlemskommuner arbetade vi under våren 
med att skapa oss en bild av Räddningstjäns-
ten Västra Blekinges utmaningar med sikte på år 
2030. Vi har av förklarliga skäl ingen lösning på de 
utmaningar vi har framför oss ännu, utan det krävs 
djupare analyser. 

Men en viktig punkt är att räddningstjänsten be-
höver få möjlighet att utvecklas i samma takt som 
medlemskommunerna. Riskbilden för en kommun 
ändras då kommunen bygger mer, får fler företag 
att etablera sig, utvecklar sin hamnverksamhet 
samt förändrar vägar och järnväg. 

Som en fortsättning på den politikerutbildning 
som vi tillsammans med Räddningstjänsten Östra 
Blekinge genomförde 2015, arrangerade vi under 
hösten ett halvdagsseminarium för direktionerna 
och kommunstyrelserna inom de båda förbunden. 
Temat var framtidens räddningstjänst med sikte på 
år 2030. Temat berörde många bra och intressanta 
frågor, men då frågorna avser framtiden är det inte 
alltid lätt att ge tydliga svar. 

2016 innebar också ett viktigt kliv framåt när det 
gäller brandstationen i Karlshamn. Kommunstyrel-
sen i Karlshamns kommun har nu gett förbundets 
direktion i uppdrag att driva frågan om en ny 
brandstation samt att hitta en plats där brandsta-
tionen kan byggas. Vi kommer att arbeta hårt med 
denna fråga under 2017.

I september invigdes den nya brandstationen i 
Svängsta av Karlshamns kommunalråd Per-Ola 
Mattsson. Stationen är nu den nyaste och mest 
moderna brandstationen i förbundet, där vårt tänk 
angående en bra arbetsmiljö för våra brandmän 
har varit styrande då vi utformade lokalerna. Nu 
fortsätter vi att åtgärda våra andra brandstationer 
för att även där uppnå en bra arbetsmiljö för vår 
personal.

En punkt som dök upp på agendan under 2016 var 
det civila försvaret. Med anledning av den säker-
hetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
har regeringen beslutat att planeringen för höjd 
beredskap (civilt försvar) ska återupptas.  Detta 
är något som vi kommer att ha all anledning att 
återkomma till.

Jag har bara skummat lite på ytan gällande vad 
som har hänt under 2016 samt fokuserat på över-
gripande händelser. Läs vidare i vår årsredovisning 
och ta del av ett händelserikt år.

Jag vill även passa på att tacka all personal och vår 
direktion för ert arbete under 2016. Räddnings-
tjänsten Västra Blekinge kommer att göra allt vi kan 
för att fortsätta att vara en viktig part i att skapa 
trygghet för de som bor, vistas och verkar i våra 
kommuner.

”Tänk att få vara med 
och bidra till att skapa 
trygghet för de som bor, 
vistas och verkar i våra 
m e d l e m s k o m m u n e r ! ”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse

Förebyggande verksamhet
Myndighetsutövande
Årets tillsyner enligt LSO har fortsatt på temat fler-
bostadshus likt 2014 och 2015 och vi har genomfört 
tillsyn enligt LBE utefter fastslagna frister. På grund 
av att brand i flerbostadshus kan medföra stora 
konsekvenser för ett stort antal människor samt att 
vi historiskt haft ett flertal insatser i flerbostadshus 
har vi valt att prioritera en bred genomgång av det 
totala beståndet. Det är viktigt att fastighetsägare 
arbetar förebyggande och att gällande krav på 
brandskydd uppfylls.

Vid årets tillsyner har brister i brandskyddet upp-
märksammats. Exempelvis dörrar som inte uppfyl-
ler brandtekniska krav, avsaknad av detektion av 
brand i källarutrymmen samt brister i det systema-
tiska brandskyddsarbetet. Detta har resulterat i att 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utfört 
förbättrande åtgärder och därmed har nivån på 
brandskyddet höjts avsevärt.

Under året har två medarbetare från utrycknings-
styrkan samt en inspektör fått möjlighet att läsa 
Tillsyn A. Vi ser det som väldigt positivt att fler 
personer i vår organisation är intresserade av och 
ges möjlighet att arbeta förebyggande med tillsyn. 
Målsättningen på sikt är att minst en person i varje 
skiftgrupp i heltidsstyrkan ska ha behörigheten att 
utföra tillsyner.

Kommunikation
Under året har vi träffat många av de människor 
som bor, vistas och verkar i våra medlemskom-
muner. Möten har skett både fysiskt vid olika 
arrangemang och utbildningar samt genom sociala 
medier. Vårt mål är att nå ut med våra budskap till 
så många olika målgrupper som möjligt och vi har 
haft privilegiet att bland annat fått träffa seniorer 
på äldredagen, medverkat vid LO-dagen samt träf-
fat våra kommuninnevånare vid julskyltningarna i 
kommunerna.

Här utbildar vi oss   
i arbete på hög höjd.
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Under våren har vi deltagit i förberedelserna 
inför de festivaler som anordnas i våra kom-
muner. I samband med festivalerna genomför-
des tillsynsarbete genom exempelvis besök på 
campingar och hos de matknallar som hanterar 
gasol. Under Sweden Rock Festival, som är den 
största festivalen i våra tre kommuner, närva-
rade vi under samtliga dagar där vi bland an-
nat, tillsammans med festivalens egna vakter,  
förmedlade riskerna med elverk i kombination 
med alkohol och campingliv. Vi kontrollerade 
också den allmänna säkerheten på campingar-
na och kommunicerade med rockarna på plats. 
Säkerhet diskuterades även på Killebom och 
Östersjöfestivalen där vi deltog med ordinarie 
utryckningsstyrkor och fick chans att möta 
många av våra medborgare. 

Skadeavhjälpande verksamhet
Aktiviteter under 2016
Arbetet i enheten har bedrivits utifrån de 
inriktningsmål och prestationsmål som direk-
tionen har beslutat. De aktiviteter som har 
genomförts under 2016 är följande: 

Utveckling av ledningsförmågan i förbundet.
Den obligatoriska introduktionen för nyut-
bildade insatsledare och styrkeledare, som 
infördes under 2015, har fortsattunder året. 
Totalt har en insatsledare och två styrkeledare 
genomfört internutbildningen under 2016. 

Genom att införa återkommande övningar för 
samtliga befäl har systematik uppnåtts i 

 Utbildningar 2016 2015 2014 2013 2012

Extern utbildning*:  161 117 162 157 179
kurser/info
Extern utbildning:  4 187 2 333 3 911 3 939 3 058
antal elever

* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser.

Myndighetsutövande 2016 2015 2014 2013 2012

Tillsyn enl. LSO 37 43 36 75 59
Tillsyn enl. LBE 65 35 25 40 36
Tillstånd LBE 92 25 23 27 46

Analys och utredning       2016 2015     2014      2013 2012

Insatsutvärdering 1 4 3 6  6
Olycksförloppsutredning 1 2 9 9 5
Återkoppling  10 6  9     8 4

Organisation
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%. 

Organisation 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, enhetschefer,   
HR-chef och driftchef. Vi har stödfunktioner i egen regi som hanterar ekonomi, 
personal och drift.

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 
och en skadeavhjälpande verksamhet. I den skadeavhjälpande verksamheten ingår operativ heltidspersonal 
och operativ räddningstjänstpersonal i beredskap.

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 insatsförbe-
redande arbete som upprättande av insatsstöd samt intern utbildning och övning. Skeendet före olyckan 
hanteras i samtliga enheter och all personal, förutom deltidspersonalen, 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 och brandingenjörer från operativ heltid. 
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”Räddningstjänsten har totalt 
larmats till 880 händelser under 
2016”  

vidareutbildningen för befäl. Övningar och utbild-
ningar som har genomförts under 2016:
• RCB och IL har tillsammans genomfört minst 4 

st. halvdagsövningar på sina beredskapsveckor. 
• Samtliga heltidsbefäl har givits möjlighet att 

delta vid orienteringar på minst två av de 
riskanläggningar (LSO 2:4) som ligger inom 
förbundets område.

• Samtliga styrkeledare (hel- och deltid) har ge-
nomfört en kaderövning med stöd av Firestu-
dio.

• En befälsträff har genomförts där samtliga 
befäl i västra Blekinge erhållit utbildning i Da-
edalos och händelserapportskrivning. 

Räddningsinsatser i hamnar och på fartyg. Rädd-
ningstjänsten har genomfört ett gemensamt pro-
jekt med Räddningstjänsten Östra Blekinge i syfte 
att öka förmågan vid insatser mot fartygsbrand i 
hamn. Projektet har resulterat i:
• att en gemensam insatsmetodik har tagits 

fram, 
• att arbetsuppgifter och ansvar för olika funk-

tioner har tydliggjorts,
• att en plan för styrkeuppbyggnad, som kan 

ligga till grund för nya HT-planer, har tagits 
fram

• att en utbildningsplan har tagits fram.

Handlingsplan för fys och hälsa. Under året har 
räddningstjänsten tagit fram första delen i en 
handlingsplan för fys och hälsa. Första delen be-
skriver kravnivåer vid nyanställning av heltidsper-
sonal och RiB personal samt rutiner för ”fystester” 
vid anställning av utryckningspersonal. Under 2017 
fortsätter arbetet med handlingsplanen som ska 
beskriva hur Räddningstjänsten arbetar för att sä-
kerställa att medarbetarna har en god fysisk hälsa. 
Planen bör även kunna användas som handledning 
för uppföljning och åtgärder vid icke godkända 
kontroller, en så kallad rehabiliteringsplan. 

Personalkompetens
Under året har ett antal medarbetare genomgått 
utbildning och fortbildning inom följande områden:
• Båtförare och VHF

• Insatser vid hot om suicid.
• Fordonskännedom och klippteknik tillsammans 

med Volvo Personvagnar i Göteborg.
• Avlastande samtal

Insatsstatistik
Räddningstjänsten har totalt larmats till 880 hän-
delser under 2016, vilket är en liten minskning från 
föregående år.  Enligt nedanstående insatsstatistik 
har antalet brandlarm ökat med 87 st. mellan åren 
2015 och 2016. På grund av den stora ökningen har 
räddningstjänsten granskat registrerade brandlarm 
mer noggrant. Resultatet av denna granskning är 
att:
• Under 2015 rapporterades insatserna genom 

insatsrapporten. Under 2016 har rapportering 
skett i något som kallas händelserapport. 
Inrapporteringen i insatsrapporten respektive 
händelserapporten skiljer sig åt en hel del. 
Därav har flera händelser som tidigare rappor-
terats som ”förmodad brand” i insatsrapporten 
nu registrerats som någon typ av brandlarm 
i händelserapporten. 2015 rapporteras 43 
händelser som ”förmodad brand” och dessa 
har således inte redovisats i insatsstatistiken 
för 2015.

• Under 2016 har det inträffat ca 30 st. fler an-
lagda bränder i Olofström, i jämförelse med ett 
”vanligt” år.   

• Sammanfattningsvis innebär detta att antalet 
brandlarm, ett ”normalår” och med insatsrap-
porten som inrapporteringsdokument, hade 
varit 136. 
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Utryckningsstatistik 2016 2015 2014 2013 2012

Brandlarm 209 122 131 168 142
Räddningslarm 183 219 232 204 187
Automatlarm, ej brand 276 276 278 240 222
Övrigt 212 278 209 168 189
Totalt 880 895 850 780 740

Brandlarm innefattar ”brand i byggnad” och ”brand ej i byggnad”. På grund 
av införandet av ny händelseregistrering 2016 inkluderas även andra typer 
av ”bränder” i insatsstatistiken för 2016, se förklaring under punkt 1 nedan. 
Räddningslarm innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, 
stormskada, vattenskada, djurräddning, drunkning och länspumpning. Kate-
gorin ”övrigt” är händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen 
om skydd mot olyckor samt händelser som faller under Hälso- och sjukvårds-
lagen.  

I jämförelse med övriga år, 2012-2015, sticker inte 
denna siffra ut på något sätt.

Det kan också utläsas att antalet övriga larm har 
minskat markant i jämförelse med 2015. Denna 
minskning beror på att ”Hjärtstoppsavtalet” mellan 
räddningstjänsten och Landstinget i Blekinge har 
skrivits om. Det nya avtalet innebär bl.a. att rädd-
ningstjänsten endast larmas ut till personer med 
hjärtstopp eller förmodat hjärtstopp när det finns 
en tidsvinst i förhållande till ambulansen. Med det 
nya avtalet har antalet hjärtstoppslarm minskat från 
ca 110 st. 2015 till ca 50 st. 2016.

Händelser från det gångna året, i och 
utanför förbundet
Den svarta våren - tre brandmän döda
Det som inte får hända har hänt! Under våren 2016 
omkom tre brandmän i Sverige i samband med 
räddningsarbete vid trafikolyckor. Efter dödsolyck-
orna har myndigheter, räddningstjänster och fackli-
ga organisationer varit eniga; något måste göras åt 
brandmännens arbetsmiljö vid trafikolycksplatser.

I januari 2015 inträffade en olycka då en av våra 
brandmän blev påkörd av en lastbil i samband med 
en trafikdirigering efter en trafikolycka. Brandman-
nen fördes till sjukhus med ambulans där det visa-
de sig att personen inte fått några allvarliga skador. 
Även denna olycka hade kunnat sluta riktigt illa. 

Efter dödsolyckorna har flera räddningstjänster be-
stämt sig för total vägavstängning vid trafikolyckor. 

Tyvärr ger inte ens detta några garantier. En olycka 
har flera olika skeenden och både initialt, innan 
avspärrningarna är på plats och när insatsen ska 
avvecklas, är räddningspersonalen ganska utsatta. 

Frågan om trafikdirigering är diffus, vem äger den 
egentligen? Räddningstjänsten ska inte utföra 
trafikdirigering vilket innebär att momentet inte 
kommer med i rutinerna och övas därför inte hel-
ler. Här behövs hjälp från statliga myndigheter att 
driva på en förändring i regelverken. Att polisen 
ska komma och sköta trafikdirigeringen är inget 
räddningstjänsten kan förvänta sig eftersom det 
vid många trafikincidenter inte finns någon direkt 
misstanke om brott, varför polisen primärt inte har 
någon anledning att åka ut till platsen.  

Med anledning av de olyckor som drabbat rädd-
ningspersonal på senare tid pågår just nu ett 
gemensamt arbete hos Trafikverket, Polisen, Brand-
skyddsföreningen Restvärderäddning och MSB. 
Samarbete sker även med kommunal räddnings-
tjänst och ytterligare ett antal myndigheter och 
aktörer. Planen är att ta fram stöd till räddnings-
tjänster och andra aktörer som arbetar på vägen i 
samband med trafikolyckor. Stöd inom följande tre 
olika områden kommer att arbetas fram:
• Utryckning till olycksplats.
• Räddningsinsats vid olycksplats i vägtrafik-

miljö.
• Risker med infrastrukturen (bl.a. utformning av 

trafikmiljön, vajerräcken).
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Brand i ormbur på Blekinge exotiska värld i 
Karlshamn
I februari larmades räddningstjänsten till ett auto-
matiskt brandlarm på Blekinge exotiska värld. När 
styrkeledaren öppnade dörren till lokalen upptäck-
tes rök från lokalen. Styrkeledaren tog med sig en 
rökdykare in och försökte lokalisera var röken kom 
ifrån. Cirka tjugo meter in i lokalen upptäcktes rök 
från en bur. IR-kameran mätte temperaturer upp 
mot 200 grader i botten på buren och röken vällde 
ut från en ventilationslucka på ovansidan. Hela 
burutrymmet var rökfylld. 

Inne i terrariet bodde en tigerpytonorm varför 
risken bedömdes stor att slå sönder glasdörren på 
framsidan av buren. Istället slogs dimspikar in i väg-
garna som var gjorda av spånskivor. Metoden fung-
erade, rökutvecklingen avstannade och branden var 
under kontroll. Lokalen ventilerades och när ägaren 
kom till platsen kunde denne öppna upp buren för 
att ta ut ormen, som var oskadd. 

Brandorsak och brandförlopp 
För att ormarna skall ha ett tropiskt klimat i burarna 
fanns det värmeslingor placerade direkt i torven. 
Värmeöverföring hade skett från värmeslingorna 
till torven och startade en glödbrand. Brandgaser 
spreds i hela lokalen. En tidig detektering från det 
automatiska brandlarmet gjorde att branden kunde 

begränsas till startutrymmet.

Spridningsrisker
Risken för brandspridning bedömdes som mycket 
stor om inte branden hade upptäckts i tid. Samtliga 
burar var byggda i målade spånskivor och samman-
satta.

Sammanfattningsvis
I tropikariet fanns flera burar som har samma instal-
lation för uppvärmning. Efter branden har samtliga 
burar gjorts om och värmeslingan har gjutits in 
i betongen för att förhindra värmeöverföring till 
torven. Tack vare det automatiska brandlarmet 
upptäcktes branden i tid och insatsen kom igång 
snabbt. Utan det automatiska brandlarmet hade in-
satsen troligen påbörjats långt senare och skadorna 
hade med stor sannolikhet blivit mycket större.

Om det brunnit igenom någon av burarna och 
djuren kommit lösa hade detta inneburit en speciell 
risk för räddningspersonalen. För att räddnings-
tjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv 
insats på objektet i framtiden, bör en insatsplan tas 
fram.

Bränderna i Olofström
Den 18 augusti var startskottet för vad som kom 
att bli en höst fylld av oro för Olofströms kom-

Hösten 2016 blev en 
tid fylld av oro för 
kommuninvånarna i 
Olofström.

muninvånare, denna dag inträffade nämligen den 
första av ett flertal anlagda bränder i kommunen, 
en bil börjar brinna i korsningen Citronvägen/Äp-
pelvägen. Under perioden augusti – december 2016 
larmades räddningstjänsten till ca 25 händelser 
i Olofströms kommun. Händelserna omfattade 
framförallt anlagda bränder i bilar, kretsgårdar och 
mindre byggnader. En av de större händelserna 
inträffade den 26 augusti då OK Vilses skidförråd 
brann ner till grunden och material för stora värden 
förstördes.

Bränderna har till viss del inneburit sänkt bered-
skap i Olofströms kommun då ”onödiga” utryck-
ningar har inneburit längre insatstider i vissa fall. 
Dessutom har situationen varit påfrestande för 
organisationen och personalen, framförallt för 
brandmännen i Olofström som har andra ordinarie 
arbeten som också ska skötas.  Vi hoppas att 2017 
blir ett lugnare år och att de anlagda bränderna 
helt upphör. 

Interna analyser
Under 2016 har vi, tillsammans med Räddnings-
tjänsten Östra Blekinge, genomfört en utredning 
avseende förutsättningarna för en gemensam 
operativ ledningsorganisation i Blekinge län.

Utredningen har konstaterat att samarbetet mel-

lan de båda kommunalförbunden i Blekinge bör 
utvecklas. Organisationsformen med en uppdelad 
funktion med RCB och yttre befäl är den som på 
sikt bör eftersträvas i länet. Framtidens olyckor, lik-
som erfarenheter av större händelser i landet, möts 
på effektivast sätt med en stärkt ledningsstruktur 
samt med en ökad grad av specialisering. Innan 
förbunden kan ta steget fullt ut bör den övriga 
ledningsorganisationen i länet likriktas. Framförallt 
bör insatsledningsnivån i Östra Blekinge utvecklas 
mot en specialiserad funktion på den nivån. Under 
tiden bör samarbetet stärkas mellan förbundens 
RCB-funktioner. Utredningen mynnade ut i följande 
beslut:
• Samverkan mellan de högsta ledningsfunktio-

nerna för räddningstjänsterna ska utvecklas.
• Ett genomförandeprojekt bör beslutas som 

en del av förbundens verksamhetsplaner för 
år 2017. Genomförandet ska minst hantera att 
utarbeta gemensamma rutinbeskrivningar, 
skapa lämpliga samarbetsytor och genomföra 
utbildning för aktuella befäl. 

• Ett nytt avtal baserat på en utvecklad samver-
kan enligt utredningens förslag kommer att tas 
fram under 2017. 

776

Bild från branden 
på Blekinge 
exotiska värld.
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Mål och vision 2015-2018
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

Området, som Räddningstjänsten Västra  
Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.

Verksamhetsidé: 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första 
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet 
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsin-
sats och skall samtidigt ha en optimal skadeavhjäl-
pande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka 
för att skapa trygghet och säkerhet hos de som 
bor och vistas inom kommunerna vid såväl vanliga 
olyckor, olyckor som kan föranleda räddningsinsats, 
extraordinära händelser som under höjd beredskap 
genom att hålla hög kvalitet på verksamheten sett 
ur både ett producent- och konsumentperspektiv. 
Samtliga delverksamheter inom organisationen 
skall så långt det är möjligt sträva efter att upp-
rätta rutiner för en hållbar ekologisk utveckling 
och en effektiv användning av resurser. Vidare skall 
Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för 
de anställda.

I förbundets handlingsprogram för perioden 2015-
2018 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 
Dessa inriktningsmål innebär att räddningstjänsten 
skall:

• sätta medborgaren i fokus med hög tillgäng-
lighet för de som bor, vistas och verkar i 
medlemskommunerna

•	 aktivt	arbeta	med	att	identifiera	risker	samt	
förebygga oönskade händelser för att på 
ett bra sätt planera för åtgärder vid sådana 
händelser 

• medverka till att stärka den enskildes förmå-
ga att själv förebygga och minska effekterna 
av oönskade händelser 

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 
räddningstjänstuppdrag vid oönskade hän-
delser

• aktivt analysera, återföra och sprida erfaren-
heter från inträffade oönskade händelser

   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan 
med mål för hela verksamheten, för den förebyg-
gande verksamheten samt den skadeavhjälpande 
verksamheten.  I planen beskrivs övergripande mål 
och aktiviteter för varje process som härleds från 
förbundets fem inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2016
Verksamhetsplanen för 2016 beslutades av direk-
tionen i december 2015 och innehåller totalt 27 
aktiviteter som skall genomföras under året för att 
uppfylla de 13 verksamhetsmålen. 

9

Måluppfyllelse för året
Totalt är 20 av 27 aktiviteter genomförda. Fyra av 
de sju övergripande aktiviteterna, tio av de elva 
förebyggande aktiviteterna samt sex av de nio ska-
deavhjälpande aktiviteterna. Flera av de aktiviteter 
som ej är genomförda beror på omständigheter 
som förbundet inte har kunnat påverka. Vi anser 
därför att vår måluppfyllelse under 2016 är god. Vi 
bedömer att årets genomförda aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen tillsammans med vårt övriga ar-
bete under året är i linje med våra fem inriktnings-
mål och sammantaget gör att våra inriktningsmål 
uppfylls.

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. 
Både vårt informations- och  utbildningsarbete så-
väl som erfarenhetsåterföringen av våra utredning-
ar stärker på olika sätt förmågan hos alla som bor, 
vistas och verkar i våra medlemskommuner. Genom 
att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering 
av vår utrustning och våra metoder blir vi också 
effektivare på att genomföra räddningstjänstupp-
drag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när 
olyckan ändå inträffar. 

Förklaring	av	figurer	i	verksamhetspla-
nens uppföljning 

    Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt
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Övergripande mål för verksamheten
Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska senast 2016-06-15 ha tagit 
fram en strategisk plan som redovisar verksamhe-
tens troliga utveckling fram till år 2030. Planen tas 
fram på uppdrag av Blekinge Väst.

Slutförd.

Senast 2016-06-15 ska en förstudie angående 
brandstationen i Karlshamn ha tagits fram och redo-
visats för kommunstyrelsen, som är uppdragsgivare. 
Förstudien ska redovisa om stationen kan renoveras 
eller om en nybyggnation är det bästa alternativet. 
Eventuell samlokalisering med ambulansverksamhe-
ten ska inkluderas. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i Karlshamns kommun ansvarar för uppdraget och 
Räddningstjänsten deltar som sakkunniga. Kom-
munstyrelsen har avsatt 100 kkr. för genomförandet 
av förstudien.

Slutförd.

Under februari 2016 ska riktade marknadsförings-
insatser i Mjällby och Sölvesborgs insatsområde 
genomföras. Informationsinsatserna görs i syfte att 
öka intresset för att arbeta som räddningstjänstper-
sonal i beredskap.

Slutförd.

Ny preparandutbildning ska genomföras och vara 
klar senast 2016-12-31.

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

I syfte att hitta samverkansformer för att underlätta 
rekrytering av personal i Svängsta, ska fortsatt dia-
log föras med omsorgsförvaltningen i Karlshamns 
kommun under 2016.

Aktiviteten är ej genomförd på 
grund av omsättning av personal 
i ledande roller inom omsorgs-
förvaltningen. Förvaltningen 
håller på att delas i två nya för-
valtningar, vi inväntar ny organi-
sation och ledning.

Under 2016 ska övningsfältet utrustas så att hante-
ring av skum kan ske på ett, ur miljösynpunkt, säkert 
sätt. 

Aktiviteten är ej genomförd. 
Kostnadsförslag har tagits in, ca 
200 000 kr. Men ombyggnaden 
är  svår att utföra pga miljörisker 
då anläggningen ligger på en in-
dustrisoptipp. 

I syfte att kunna driftsätta dynamisk resurshantering 
(DRH) under 2017, kommer planeringsarbete att ske 
under 2016. 

Aktiviteten är ej slutförd. Arbe-
tet ska göras tillsammans med 
Räddningstjänsten Östra Ble-
kinge. Driftsättning kommer att 
ske tidigast under 2018.
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Förebyggande verksamhet
Aktivitet Status Kommentar

Under 2016 ska tre medarbetare genomföra utbild-
ningen Tillsyn A. Efter denna utbildningsinsats har 
fem personer i den operativa skiftestjänstgöringen 
tillsynskompetens.  Målsättningen är att totalt sex 
personer skiften ska ha kompetensen. Alla tillsyns-
förrättare som tjänstgör i skift, ska under 2016 få 
möjlighet att arbeta med tillsyn dagtid under totalt 
två veckor var. 

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

En tillsynsplan, specifikt för riskanläggningar enligt 2 
kap 4 § LSO, ska upprättas i början på året och vara 
klar senast vid 2016-03-31. Planen ska dels redogöra 
för rimliga frister vid tillsyn på riskanläggningar, dels 
beskriva hela tillsynsprocessen för ett specifikt ob-
jekt. Utifrån fristerna ska en tillsynsplanering, fem år 
framåt i tiden, göras. 

Slutförd

En kommunikationsplan ska upprättas för år 2016. 
Planen ska redogöra för de informationsinsatser 
som ska genomföras under året. Nytt för i år är att 
kommunikationsplanen ska innehålla tydlig infor-
mation om syfte och mål med de olika kommunika-
tionsinsatserna baserat på den målgrupp som väljs 
ut. Planen ska tas fram av en arbetsgrupp och vara 
klar senast 2016-03-01.

I syfte att öka kommunikationen med medborgaren 
ska Räddningstjänsten under 2016 kommunicera 
med minst 5000 personer via fysiska möten som in-
formationsinsatser och extern utbildning.  

Slutförd

Slutförd

Under 2016 ska aktiviteten på Räddningstjänstens 
hemsida och i sociala medier öka. Efter halvårsskiftet 
ska minst två inlägg göras varje vecka i sociala me-
dier. Dessutom ska minst ett inlägg per vecka göras 
på hemsidan.

Slutförd

Under 2016 så ska kompetensen kring tillsynsmeto-
dik öka. Genom interna utbildningar, utifrån MSBs 
riktlinjer, ska tillsynsarbetet bli mer enhetligt mellan 
handläggare samt att tillsynsprocessen ska bli tydlig 
utifrån lagstiftarens perspektiv. Under året ska två 
interna utbildningar i tillsynsmetodik/tillsynsproces-
sen genomföras. För att kunna utbyta erfarenheter 
och ge stöttning i varandras arbete så ska även minst 
ett möte per månad erbjudas på förebyggandeav-
delningen. 

Under 2016 ska 800 arbetstimmar läggas på arbete 
med tillsyn. Detta motsvarar omkring 150-200 tillsy-
ner (LSO och LBE). Dessa timmar inkluderar förbere-
delsetid samt tid för uppföljningsarbete. 

Aktiviteten är ej slutförd. 
Första året som antalet 
timmar går att mäta vilket 
gjorde det svårt att sätta ett 
riktmärke. Pga personalför-
ändring har antalet tillsyner 
minskat.

Slutförd.
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Aktivitet Status Kommentar

En ökning av aktiviteten på hemsida och sociala me-
dier kommer troligen innebära en del frågeställning-
ar avseende hur vi uttrycker oss i dessa forum. Ju 
mer aktiviteten ökar, desto fler frågor kommer dyka 
upp.  En arbetsgrupp bestående av alla administra-
törer, två från varje skift samt alla RCB, ska utgöra 
den grupp som hanterar och diskuterar sådana frå-
gor. Gruppen ska ta fram ett förslag på riktlinje och 
presentera denna senast 2016-12-31.  

Slutförd.

Vi ska delta i minst en nationell informationskam-
panj under året.  

Räddningstjänsten ska under 2016 erbjuda riktade 
utbildningar till verksamhetsutövare för flykting-
boenden för att öka kunskapen om brand och 
brandskydd. 

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska senast 2016-12-31 ha genom-
fört en utredning tillsammans med Räddningstjäns-
ten Östra Blekinge avseende förutsättningarna för 
en gemensam ledningsorganisation i Blekinge län. 

Slutförd

En handlingsplan för fys och hälsa ska tas fram un-
der 2016 samt 2017. Ett första steg är att ta fram en 
plan som omfattar krav och rutiner vid nyanställning.  
Denna plan, som ska ses som ett delmål till den 
heltäckande handlingsplanen, ska vara klar senast 
2016-12-31. Hela handlingsplanen, som ska beskriva 
hur Räddningstjänsten arbetar för att säkerställa att 
medarbetarna har en god fysisk hälsa samt kunna 
användas som handledning för uppföljning och åt-
gärder vid icke godkända kontroller, ska först vara 

Förmågan inom respektive insatsområde på del-
tid ska ses över. Arbetet ska ge förslag på förmåga 
inom de olika insatsområdena där hänsyn ska tas till 
riskbild och helhet. Arbetet ska rendera i en rapport 
med förslag på nya/reviderade/avvecklade förmågor 
samt en strategisk plan för övningsverksamheten på 
deltid. Rapport med tillhörande strategisk plan ska 
vara klar senast 2016-12-31.

Aktiviteten är ej slutförd 
vid årsskiftet pga föräld-
raledighet för ansvarig en-
hetschef.

En plan för krav och rutiner 
kring nyanställning har pre-
senterats för ledningsgrup-
pen. Just nu pågår justeringar 
avseende den första delen.Slutförd.

Räddningstjänsten ska under 2016 erbjuda alla 
elever i åk 4 en anpassad utbildning med brand, 
trafik och/eller drunkning som ledord. Utbildningen 
ska utvärderas efter halvårsskiftet.

Slutförd.

Skadeavhjälpande verksamhet
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Aktivitet Status Kommentar

Samtliga RCB och IL skall tillsammans under sina 
beredskapsveckor genomföra minst 4 halvdagsöv-
ningar. De planerar själva vad som skall övas men 
inriktningen bör vara kännedom om förbundets risk-
objekt, de speciella risker som finns på anläggning-
arna och handhavande av den egna utrustningen.

Slutförd.

Samtliga heltidsbefäl skall beredas möjlighet att 
delta vid orienteringar på minst två av de riskan-
läggningar (LSO 2:4) som ligger inom förbundets 
område.

Minst en kaderövning med stöd av Firestudio skall 
genomföras för samtliga styrkeledare (hel- och 
deltid).

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska genomföra ett gemensamt 
projekt med Räddningstjänsten Östra Blekinge i syf-
te att öka förmågan vid insatser mot fartygsbrand i 
hamn. Projektet ska redovisa förslag till åtgärder för 
att öka förmågan. Projekt samt förslag till åtgärder 
ska redovisas senast 2016-12-31.

Slutförd

I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön för ut-
ryckningsstyrkorna ska en arbetsgrupp formas. Ar-
betsgruppen ska identifiera problem och undersöka 
möjligheterna till ytterligare förbättringsåtgärder 
inom de ramar som ges. Exempelvis måste kostnad/
nytta ställas i relation nybyggnation/ombyggnation 
vid förslag på förbättringsåtgärder. Arbetet sker lö-
pande under 2016 och kan med fördel presenteras 
vid ledningsgruppsmöten.

Slutförd.

Två befälsträffar skall genomföras där möjlighet 
ges att informera/utbilda samtliga befäl i aktuella 
ämnen inom räddningstjänsten. Befälsträffarna 
genomförs lämpligtvis vår och höst.

En av två befälsträffar har 
genomförts.

Slutförd
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Medarbetare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (12) 21 (21) 60 (60)
Övrig personal* 6 (5) 12 (12) 18 (17) 42 (43)
Brandmän, heltid 1 (1) 23 (23) 24 (24) 41 (41)
Brandmän, deltid 6 (5) 95 (93) 101 (98) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 43 (41)

Totalt 22 (20) 152 (150) 174 (170) 

 *Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör,   
brandinspektör och utbildningssamordnare. 

Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom 
parantes. 

Rekryteringar   
Som vi berättade i årsredovisningen 2015 så ser vi 
ett behov av att börja rekrytera räddningstjänst-
personal i beredskap varje år. Därav har vi under 
2016 haft två rekryteringstillfällen. Vid det första 
rekryteringstillfället anställdes 11 nya medarbe-
tare som togs i tjänst i mitten av maj efter att ha 
genomgått en tre veckors intern grundutbildning 
(preparandutbildning). Det andra rekryteringstill-

19

grå = brandman 
röd = styrkeledare 
gul = insatsledare (IL)
vit = räddningschef i 
beredskap (RCB) 

RCB och 
Insatsledare

fället påbörjades under hösten och beräknas vara 
klart först under februari 2017. Vår förhoppning är 
att kunna anställa nio nya medarbetare som ska 
genomgå preparandutbildningen under mars/april. 
Trots detta har vi inte kunnat nå upp till önskat 
behov. En aktiv dialog förs med framför allt Sölves-
borgs kommun och privata företag i Sölvesborgs 
kommun där behovet av att rekrytera fler medarbe-
tare är som störst.

Vi har också rekryterat tre nya styrkeledare till 
förbundets deltidsstyrkor. Speciellt roligt är det att 
vi nu har en kvinnlig styrkeledare i förbundet. Hon 
heter Martina Olovsson och arbetar som st f styrke-
ledare i Mjällby.  

Det har även funnits ett behov av att ersättnings-
rekrytera medarbetare till utryckningsstyrkan på 
heltid då vi har haft pensionsavgång och medarbe-
tare som har slutat. 

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 riskbilder. 
Utifrån denna övar respektive befattning på hur 
man ska agera ute på olycksplatsen. Nytt för i år är 
att övningstimmarna har utökats för personalka-
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”Syftet med utökningen av övningstimmarna är att 
förbättra och stärka ledningsfunktionerna och att kunna 
samöva i större utsträckning”. 
 

Personalkategori Övningstimmar/år

Räddningschef och brandingenjör 60 (30)
Insatsledare 30 (10)
Styrkeledare och brandman, heltid 150 (150)
Styrkeledare, deltid 10 (10)
Styrkeledare och brandman, deltid 50 (50)

  Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
  ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,80 % (0,43 %) 0,00 % (0,00 %)
30-49 år 2,26 % (2,93 %) 43,43 % (40,56 %)
50 år eller äldre 5,28 % (3,50 %) 41,06 % (68,44 %)
Totalt 2,75 % (2,64%) 40,34 % (48,05 %)

Sjukfrånvaro

tegorierna räddningschef och brandingenjör samt 
insatsledare. Syftet med utökningen av övningstim-
marna är att förbättra och stärka ledningsfunktio-
nerna och att kunna samöva i större utsträckning. I 
tabellen finns specificerat antal övningstimmar per 
år per personalkategori. Föregående års övnings-
timmar anges inom parantes.

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron per 
ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som 
utgör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregåen-
de år har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt. 
Andelen långtidssjukskrivning har minskat med 
föregående år. Den förhållandevis låga sjukfrånva-
ron totalt sett beror troligen på friskvårdsaktiviteter 
samt till viss del även möjligheten att byta person-
liga arbetspass.  I tabellen nedan anges föregående 
år inom parantes.

Övertid
Räddningstjänsten Västra Blekinge har under ett 
antal år arbetat med att sänka det stora övertids-
uttaget bland den operativa personalen. Varje år 
uppgår övertiden i snitt till cirka 3 250 timmar och 
har under de senaste fyra åren uppgått till en total 
kostnad på närmare 5,7 miljoner kronor. Utifrån 
denna bakgrund initierades en utredning som skul-
le titta på möjligheten att förändra den operativa 
verksamheten. Utredningen tar fram fem förslag 
och ledningsgruppen har beslutat att arbeta vidare 
med att implementera ett femte skiftlag (förslag 
5B). Ett femte skiftlag innebär att ett skiftlag på fyra 

medarbetare arbetar dagtid på vardagarna under 
36 veckor om året. Detta genererar en vinst i verk-
samheten i form av sänkt övertid bland personalen, 
bättre arbetsmiljö och ett effektivare utnyttjande 
av de ekonomiska resurserna. Målet är att den nya 
organisationen ska implementeras under 2018.
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Utfallet för årets investeringar är lägre än budge-
terat då några av investeringarna inte är slutförda. 
Släckbilen är, som nämnt, beställd men fördröjd 
pga 50 veckors leveranstid. Två av tre räddningsbå-
tar har levererats under 2016, den tredje levereras i 
början av 2017. Gällande slangtvätten är maskinen 
levererad men lokalerna har inte hunnit anpassas 
under 2016.

Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har minskat med 
ca 1 400 tkr vilket beror på att en brandman som 
varit anställd under en lång tid har slutat. Förbun-
det använder försiktighetsprincipen i uppbokning 
av pensionsavsättning, vilket innebär att generellt 
antagande om pensionsålder har satts till 58 år. 
Därmed får förändrade pensionsdatum stort ge-
nomslag, men det blir då till det bättre och inte till 
det sämre. Framtida utveckling av pensionsskulden 
är svår att förutse men planering görs utifrån de 
prognoser som erhålls från KPA två gånger per år.

I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning 
av pensionsmedel vilket innebär att de framtida 
pensionsutbetalningarna måste finansieras med 
återlånade medel, dvs. i den löpande verksamhe-
ten. 

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att 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, se not 5. Årets resultat en-
ligt balanskravet uppgår till -179 tkr. Det innebär att 
förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på 
ekonomi i balans. I avstämningen mot balanskravet 
har resultatet påverkats av en realisationsvinst som 
uppkom då en fullt avskriven inventarie byttes in.

Finansiella mål och god ekonomisk   
hushållning 
Direktionen fastställde i december 2013 tre finan-
siella mål för att kunna följa och arbeta med en 
god ekonomisk hushållning för förbundet på lång 
sikt. En långsiktigt stabil ekonomi är en styrka som 
vi kontinuerligt arbetar med eftersom det är en 
förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och 
kvalitativ verksamhet både nu och i framtiden. 
1. Kommunalförbundets egna kapital skall i genom-

snitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr. 

(tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Eget kapital 6 827  6 860    6 016   6 453  6 105

 Genomsnittet är 6 452 tkr, målet är uppnått.

2. Kommunalförbundet skall finansiera investe-
ringar i anläggningstillgångar med egna medel. 
Eventuella framtida investeringar i fastigheter 
inkluderas ej i detta mål. Målet är uppnått. För-
bundet har fortsatt mycket god likviditet och har 
inte upptagit några lån. 

3. Kommunalförbundet skall årligen göra full-
ständiga avsättningar till pensionsskulden i 
balansräkningen, enligt beräkningar från pen-
sionsförvaltare. I dessa beräkningar skall försik-
tighetsprincipen vara gällande. Målet är uppnått. 
Avsättning har gjorts enligt underlag från KPA, 
försiktighetsprincipen är beaktad.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en sta-
bil ekonomi vilket gör att verksamheten inte blir 
lidande av oförutsedda svängningar i resultatet. 
Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna 
hantera även framtida oförutsedda händelser eller 
förändringar i omvärlden utan att verksamheten 
ska påverkas. I förlängningen är detta också en 
trygghet för våra medlemskommuner och de som 
bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. För 
att öka direktionens möjlighet till styrning och 
uppföljning av verksamheten uppdaterades den 
interna kontrollen under 2015 genom en ny intern 
kontrollplan. Direktionen har genom den fått en 
kontinuerlig uppföljning gällande de områden som 
har identifierats med högre risk.

De större investeringar som ligger framför oss 
under 2017 är den släckbil som inte kunde levereras 
under 2016, en tankbil samt en räddningsbil.

Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 5 280 tkr vilket är 630 
tkr bättre än budgeterat. Ökningen jämfört med 
budget beror i huvudsak på att intäkterna för fel-
aktiga automatiska brandlarm har ökat med 300 tkr 
jämfört med budgeterat. Förbundet har även ökat 
sina intäkter för slangvård och utbildning i Heta 
arbeten. Trots ett fortsatt bra likviditetsflöde så har 
ränteintäkterna blivit betydligt lägre än budgeterat 
vilket beror på det rådande ränteläget.      

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 49 738 tkr, 
855 tkr högre än budgeterat. De något högre 
kostnaderna kommer främst från oförutsedda extra 
inköp av förbrukningsmateriel. Exempelvis har en 
begagnad släckbil köpts in från Räddningstjänsten 
Östra Blekinge vilket var ett billigare alternativ jäm-
fört med att  reparera den gamla bilen. BarnHLR-
dockor har köpts in då delar av personalen har 
blivit certifierade och en uppdatering har gjorts av 
personsökarna.

Personalkostnadernas utfall är 38 935 tkr, 45 tkr 
högre än budgeterat och 2,4 mkr högre än före-
gående år. Differensen mot föregående år beror 
på att förbundet hade en stor positiv förändring 
av pensionsavsättningen under 2015. Under 2016 
har dessutom yttre omständigheter såsom föräld-
raledighet och sjukskrivningar gjort att vi har varit 
tvungna att ta in personal på övertid samt extra 
timvikarier. 

Förbundets räntekostnader har minskat jämfört 
med budget (-150 tkr) vilket beror på att årets pen-

sionsskuldsavsättningen blev lägre än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna är 107 tkr lägre än budge-
terat vilket beror på att förbundet hade planerat en 
stor investering av en släckbil under 2016 men pga 
50 veckors leveranstid kommer inte bilen förrän 
2017.

Investeringar
Investeringsbudgeten för 2016 togs av direktionen 
i oktober 2015 men i juni 2016 samt i oktober 2016 
reviderades den. I juni månad beslutades att för-
bundet skulle investera i en ny slangtvätt redan år 
2016. Slangtvätten på brandstationen i Karlshamn 
köptes in då stationen byggdes år 1971. På grund 
av ökade reparationskostnader, långa stillestånd 
och ett stort behov av en fungerande slangtvätt 
med tanke på Friska brandmän blev en tilläggsin-
vestering nödvändig. På direktionsmötet i oktober 
beslutades att den räddningsbåt som var planerad 
under 2018 istället skulle köpas in under 2016, 
detta för att minska investeringsvolymen under 
2018. 

  Budget 2016 Utfall 2016

Räddningsmateriel 240 314
Släckbil 3 200 0
Räddningsbåtar  300 60
Räddningsbåt Sbg 0 241
Slangtvätt 0 0
Totalt 3 740 615

Verksamheten i siffror 2016 2015  2014 2013 2012

Antal invånare den 1/11 62 799 62 099 61 546 60 918 60 817
Årets resultat (tkr) -33 844 -437 348 572
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 773 780 801 784 767
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -773 -760 -808 -778 -757
Självfinansieringsgrad (%) 10 10 8 9 8
Soliditet (%) 21 21 18 20 20

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och 
finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Årets resultat
För 2016 så redovisar förbundet ett negativt resultat på 33 tkr, jämfört med budgeterat resultat +1 tkr.
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Resultaträkning Balansräkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2016 2016 2015 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 1  4 650 5 280 5 087 4 447 4 414   
Verksamhetens kostnader 2  -48 883 -49 738 -48 730 -49 630  -46 897   
Avskrivningar 3  -3 536 -3 429 -3 718 -3 907  -4 069 
Verksamhetens nettokostnader  -47 769 -47 887 -47 361 -49 090  -46 552
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  48 000 48 000 48 000 46 959  45 686 
Riktat statsbidrag från MSB  0 0 0 1 819  1 971   
Finansiella intäkter  75 7 1  68 74   
Finansiella kostnader 4  -305 -153 -256 -193  -394  
Resultat före extraordinära poster  1 -33 384 -437  785 

 Jämförelsestörande post 4 0 0 460 0 -437 

Årets resultat 5 1 -33 844 -437  348    
 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2016 2015 2014 2013

Löpande verksamhet       
Årets resultat   -33 844 -437 348  
Justering för av- och nedskrivningar  3 3 429 3 718 3 907 4 069 
Justering för realisationsresultat  3 -529 -232 0 0
Förändring av pensionsavsättning  8 -1 416 -795 144 1 113   
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  6 -344 536 -503 -527 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 1 078 521 1 202 681 
Medel från den löpande verksamheten   2 185 4 592 4 313 5 684   
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -1 877 -1 156 -4 706 -361  
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 529 232 0 10
Medel från investeringsverksamheten   -1 348 -924 -4 706 -351
         
Årets	kassaflöde	 	 	 837	 3	668	 -393	 5	333		  
Likvida medel vid årets början   15 682 12 014 12 407 7 074   
Likvida medel vid årets slut   16 519 15 682 12 014 12 407  

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2016 2015 2014 2013 

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  13 760 15 312 17 875 17 076 
Summa materiella anläggningstillgångar   13 760 15 312 17 875 17 076 
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 6  2 926 2 582 3 118 2 615  
Likvida medel  16 519 15 682 12 014 12 407 
Summa omsättningstillgångar   19 445 18 264 15 132 15 022 
Summa tillgångar   33 205 33 576 33 007 32 098 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång 7 6 860 6 016 6 453 6 105 
Årets resultat  -33 844 -437 348 
Summa eget kapital   6 827 6 860 6 016 6 453 
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 8  16 741 18 157 18 952 18 808 
Summa avsättningar   16 741 18 157 18 952 18 808 
       
Skulder       
Kortfristiga skulder 9  9 637 8 559 8 039 6 837 
Summa skulder   9 637 8 559 8 039 6 837 
Summa eget kapital och skulder   33 205 33 576 33 007 32 098 

Kassaflödesanalys

 Karlshamn den 24 februari 2016     
     
 
 
   
 Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson  
 
 
   
     
 Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson 
     
 
 
   
 Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson 
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Värderings- och redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning

Not 1  
Verksamhetens intäkter 2016 2015 2014 2013

Försäljning, taxor och avgifter 2 691 2 521 2 227 2 370
Hyror och arrenden 438 463 439 548
Bidrag och ersättningar 150 100 184 186
Utbildning samt fsg av tjänster 2 001 2 003 1 597 1 310
 5 280 5 087 4 447 4 414

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2016 2015 2014 2013

Inköp av förbrukningsmateriel 2 701 3 573 3 321 3 014
Konsulttjänster inkl revision 288 416 237 459
Lokalkostnader inkl hyra 4 288 4 215 4 036 4 184
Hyra av anläggningstillgång 283 289 326 302
Kostnader för arbete 38 935 36 534 38 231 35 622
Övriga kostnader 3 243 3 703 3 479 3 316
 49 738 48 730 49 630 46 897

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 949 tkr 
(914 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 454 tkr (501 
tkr).

Not 3  
Maskiner och inventarier Ej ägda  Invent Bilar
 fastigheter verktyg Fordon Totalt

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 677  9 897 35 749  51 323 
Inköp 0 1 576 301 1 877
Försäljning/utrangering 0  -529 0 -529
Utg anskaffningsvärde 5 677  10 944  36 050  52 671 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -5 552  -7 225 -23 235  -36 012 
Försäljning/utrangering 0 529 0 529
Årets avskrivningar -22 -505 -2 902 -3  429 
Utg ack avskrivningar -5 574 -7 201  -26 137  -38 912 
Bokfört värde 103  3 743  9 913  13 759

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna inneva-
rande år. Investeringar består av två nya räddningsbåtar samt ett 
hyraulverktyg.   

Not 4  
Finansiella kostnader 2016 2015 2014 2013

Räntekostnader 3 2 2 1
Ränta på pensionsskuld 150 254 191 393
 153 256 193 394
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier 0 460 0 755
Förändring av diskonteringsränta 0 0 0 -1 192
 0 460 0 -437

Not 5  
Balanskravsutredning 2016 2015 2014 2013

Årets resultat enl. resultaträkning -33 844 -437 348
Realisationsvinster -146 -232 0 -10
Realisationsförluster 0 0 0 0
 -179 612 -437 338

Not 6  
Kortfristiga fordringar 2016 2015 2014 2013

Kundfordringar 965 601 972 938 
Interimsfordringar 1 041 1 516 1 819 1 606
Övriga fordringar 920 465 327 471
 2 926 2 582 3 118 2 615 
  

Not 7  
Eget kapital 2016 2015 2014 2013

Ingående eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105
Årets balanskravsresultat -33 844 -437 348 

Utgående eget kapital 6 827 6 860 6 016 6 453  
    

Not 8  
Pensionsskuld 2016 2015 2014 2013

Ingående avsättning 18 157 18 952 18 808 17 695
Pensionsutbetalningar -757 -639 -580 -498
Nyintjänad pension 1 500 1 570 1 680 0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 150 254 191 393
Förändring av löneskatt -276 -155 28 217
Övrigt -2 033 -1 825 -1 175 -191
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 1 192
Utgående avsättning 16 741 18 157 18 952 18 808

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt 
särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med  
24,26 procent.   

Not 9  
Kortfristiga skulder 2016 2015 2014 2013

Leverantörsskulder 3 947 3 212 2 023 1 543
Källskatt och sociala avgifter 1 372 1 468 1 273 1 334  
Särskild löneskatt 249 310 340 234 
Interimsskulder 1 272 1 185 2 305 1 685 
Semesterlöneskuld 2 797 2 384 2 098 2 041  
 9 637 8 559 8 039 6  837  

24

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning vilket bl.a. innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
dogöras förbundet och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anlägg-
ningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för 
en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år 
och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 5-10 år
Fordon 5-20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gäl-
lande tillgångarnas nyttjandeperiod men någon 
uppdelning i  komponenter har ej gjorts.

Avsättning för pensionsskuld
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen är säkra eller san-
nolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 
den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser 
särskild ålderspension för brandmän i utrycknings-
styrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga 

pensioner betalas in till KPA årligen via en försäk-
ringslösning. Årets avsättning har minskat i enlig-
het med beräkning från KPA. Liksom föregående 
år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid 
värdering av pensionsskuldsavsättning i bokslutet. 

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 
särskilda pensioner till förtroendevalda eller an-
ställda.

Leasingavtal 
Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta 
ej redovisas separat.  

Systemdokumentation och   
behandlingshistorik 
Dokumentation är upprättad.
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Revisionsberättelse för år 2016

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av 
direktionen under år 2016.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt gett det resultat, som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under 
året avseende delårsrapporten och den granskning som genomförts av intern kontroll i system 
och rutiner för leverantörsutbetalningar. Vi har därutöver vid olika tillfällen mött direktionen 
och förbundets personal för att underrätta oss om olika frågor.

Vi bedömer att direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande.

Förbundets finansiella mål är tre till antalet. Samtliga finansiella mål har uppnåtts. 

Förbundet uppvisar ett negativt resultat med 33 tkr. Resultatet avräknas det egna kapitalet. Det 
egna kapitalet uppgår härefter till 6 827 tkr.

Direktionen lever inte upp till Kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2016. Enligt 
förbundets avstämning av balanskravet uppgår resultatet till -179 tkr. Någon plan för återstäl-
lande av eget kapital presenteras inte i årsredovisningen.

Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem inrikt-
ningsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser, med 27 aktiviteter. Målen och 
aktiviteterna beskrivs i årsredovisningen. Vi instämmer i den bedömning förbundet gör att 
genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen och övrigt arbete under året är i linje med de 
fem inriktningsmålen. Vår bedömning är att måluppfyllelsen är relativt god, då 9 av 13 mål är 
helt eller till övervägande delen uppfyllda.

Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under 
2016.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

 

Karlshamn 12 februari 2016

Ivan Todorov   Ann-Britt Borgström       Bodil Äikäs

kunskap
känsla

närhet
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Räddningstjänsten Västra Blekinge
Tel 0454-30 51 00. www.raddning.com
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Årsredovisning år 2016 för Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
att med godkännande ta årsredovisningen för år 2016, revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Västblekinge Miljö AB till dagens protokoll 
 
att bevilja Västblekinge Miljö AB och de enskilda styrelseledamöterna i bolaget 
ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Västblekinge Miljö AB har granskat bolagets verksamhet för år 2016. 
Revisorerna tillstyrker att Västblekinge Miljö AB:s årsredovisning godkänns och att 
bolagets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Årsredovisning 2016 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Revisorerna Västblekinge Miljö AB 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun
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VD har ordet
I september tillträdde jag som
ny VD för VMAB, ett inspire-
rande uppdrag i en spännande
och händelserik verksamhet.

Nu harjag hunnit landa och

satt mig in i bolagets alla verk-

samhetsdelar och inriktningar.

Det är en omfattande verksam-
het och det har varit berikande
att ta del av den kunskap och
branscherfarenhet som finns i verksamheten.

Tillsammans med mina medarbetare harjag arbetat fram
nya mål och insatser som kommer att ha stor betydelse
för det fortsatta miljöarbetet. En del av insatserna är pro-
iekt som kan implementeras i verksamheten lite längre

fram medan flertalet av satsningar sjösätts redan under
2017.

Rekryteringen av en ny medarbetare till vårt affärsområ-
de Behandling ärjust en sådan insats och satsning. Vi
renodlar och utvecklar våra affärsområden, tar pulsen
på nöjdheten bland våra kunder och höjer ribban flera
snäpp för att möta behov och efterfrågan från våra kun-
der, abonnenter och samarbetsaktörer.

VMAB har under åren varit ett framsynt företag, som

banat väg i flera betydande miljöinsatser, inte bara i

länet utan även regionalt. 2017 kommer att bli ett år då

vi växlar upp ytterligare och iscensätter miljöprojekt som

gör skillnad. Vi utvecklar servicen till företagen genom

självskanning, vi inför nytt kundadministrativt fakture-
ringssystem och inleder dialog med kommunerna för att

möiliggöra inlämning av avfall för återanvändning på våra
återvinningscentraler.

Om 2016 har varit ett händelserikt år så kommer 2017
att bli ett minst lika spännande och inspirerande år som
kommer att märkas.

Tillsammans med medarbetarna vill jag fortsätta att
utveckla bolaget och ytterligare stärka samarbetet i
miljöfrågor för både kommuninvånare och samarbets-
partners.

Mörrum februari 2017

mwuaéflatm/ée
Susanna Str ndberg
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VMAB  — en miljöaktör att räkna med
Vägen till ett modernt miljöföretag
VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt miljöbo-

lag med huvudkontor  i  Mörrum, och ägs av Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Karlshamns
kommun är bolagets största ägare, medan Olofströms

och Sölvesborgs kommuners ägande omfattar vardera
25 procent. Verksamheten är styrelseledd, styrelsen
representeras av förtroendevalda från respektive ägar-

kommun och sammanträder sex gånger om året med
uppehåll under sommarmånaderna. Årsstämma äger

rum under senvåren. VMAB driver bemannade återvin-
ningscentraleri samtliga tre ägarkommuner där hushål-
len kostnadsfritt kan lämna återvinningsbart avfall från
det egna hushållet. Återvinningscentralerna fungerar

som kompletterande service till hämtning av hushållsav-
fall. Företag och verksamheter hänvisas att mot en avgift
lämna avfall på VMAB:s anläggning i Mörrum.
Anläggningen i Mörrum omfattar följande verksamheter:
- Mottagning av hushållsavfall
- Sortering av verksamhetsavfall
- Sluten kompostering av organiskt hushållsavfall
- Rötning av matavfall för biogasutvinnlng

- Återvinnlngscentral för privatpersoner

- Kompostering av trädgårdsavfall
- Behandling av oljeförorenade massor
- Deponering av metallhydroxidslam
- Lokal lakvattenbehandling
- Deponigasutvinning

- Uppvärmning solceller

Historisk tillbakablick
Anläggningen i Mörrum har funnits på nuvarande plats
sedan 1900-talet. Det var under 1970-talet som avfall

alltmer började betraktas som en viktig resurs för åter-

vinning och energiutvinning. Den biologiska behandling-

en i Sverige var då fortfarande blygsam och det mesta
av avfallet gick till deponi. För att möta förändringarna

i hanteringen av hushållsavfall, planerade kommuner-

na i västra Blekinge att bygga en gemensam och för
den tidens mått mätt, en modern anläggning i Perstorp
strax utanför centrala Mörrum. VMAB bildades som
bolag 1978 och tre är senare stod anläggningen klar
med en fraktion för brännbart avfall och en fraktion för
kompostering. Det här var innovativt och banbrytande.
Från årsskiftet 2003/2004 fördes ansvaret för fastig-
hetsrenhållningen över från de enskilda kommunerna i
västra Blekinge till VMAB. Det innebar att VMAB tog över
insamlingen och behandlingen av hushållsavfall i ägar-

kommunerna med totalt cirka 63 000 invånare.

Källsortering och fyrfackssystem
VMAB har under de senaste decennierna utvecklats till ett
modernt miljöföretag där hållbarhet och riktade miljöfräm-

jande åtgärder står i centrum. Av allt avfall som kommer in
till anläggningen så går merparten till sortering och återvin-
ning och det är bara en liten del som skickas för depone-
ring. l takt med att Källsorteringen och materialåtervinning-
en har ökat, har även verksamheten vuxit och förändrats.

4

VMAB och ägarna har genom ären arbetat med frågan
om den framtida avfallsverksamheten i regionen. Fokus
i början av 2000 var att ta fram kllmatsmarta insam-
lingssystem och behandlingsalternativ. Det regionala
avfallsarbetet har resulterat i en modell där biologisk
behandling av källsorterat organiskt avfall från hushåll

och industrier har lyfts fram som en prioriterad lösning.
VMAB tillhör de miljöbolag som var bland de främsta att
införa fyrfackssystem med full sortering som ett abon-
nemangsalternativ för såväl hushåll som verksamheter.
Systemet infördes i bolagets tre ägarkommuner med
start 2010 och har sedan dess varit det mest populära
valet bland hushållen med ökande anslutningsgrad.

Biologisk behandling
l november 2009 beslutade Energimyndigheten att ut-
lysa 100 miljoner kronor i investeringsstöd till främjande
av biogas eller förnybara gaser. VMAB var en av de 76
aktörer som lämnade in ansökan om investeringsstöd.

Hösten 2010 fick VMAB det glädjande beskedet att bola-
get beviljats 19 miljoner kronor i statligt investeringsstöd
av Energimyndigheten för främjande av biogas och för-
nybar energi. l och med Energimyndighetens beslut har
den biologiska behandlingen på anläggningen i Mörrum

kunnat byggas ut till att även omfatta rötning av matav-
fall och framställning av biogas.
lnvesteringsstödet har också inneburit att utvecklings-
arbetet när det gäller hållbar avfallshantering har kunnat
fortsätta i linje med såväl ägarnas som regionens viljein-
riktning och satsningar inom hållbar utveckling.

Biogasanläggningen
Biogasanläggningen är VMAB:s i särklass största inves-
tering genom tiderna, en satsning som helt följer natio-
nella mål och riktlinjer, regionens och ägarkommunernas
viljeinriktningar när det gäller utvecklingen av förnybar
energi. l början av 2012 inleddes det markförberedande

arbetet inför byggnationen av biogasanläggningen och
några månader senare uppfördes de första byggdelarna
ovan jord. Under det sista kvartalet av 2012 färdigställ-
des byggnationen och vid årsskiftet kunde uppstart och
provdrift inledas.

Till VMAB:s biogasanläggning transporteras hushållens
matavfall. Anläggningen är dimensionerad för att be-
handla 20 000 ton avfall/år varav 15 000 ton är källsorte-
rat matavfall och 5 000 ton är park- och trädgårdsavfall.
Den uppgraderade fordonsgasen går till ett högtryck-
slager där gasen komprimeras och lagras i gasflak för

vidare distribution till gasmackar.

Riktade insatser för service och till-
ganglig
Under 2016 har riktade satsningar gjorts för att utveckla
service och tillgänglighet på VMAB:s återvinningscentra-
ler. Bland annat har öppettiderna utökats och anpassats
till hushållens önskningar. Andra satsningar har gällt
översyn av trafiksäkerheten och fortsatta arbetsmiljö-
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främjande åtgärder. Säkerheten har setts över på åter-
vinningscentralerna genom bland annat uppförande av
fallskydd. Under året har även ett nytt system arbetats
fram för ökad service till företagen genom Skanning.
Skanning ersätter tidigare system med företagsabonne-
mang och ger en rättvisare service när det gäller före-
tagens inlämning av verksamhetsavfall på dels anlägg-
ningeni Mörrum men även till viss del på kommunernas
återvinningscentralen

Kliv högre upp på trappan
Från den1 augusti 2016 gäller en lagändring som rör det
nationella regelverket kring den så kallade avfallshie-
rarkin. Det nya direktivet innebär att avfalli första hand
ska förberedas för återanvändning och inte bara åter-
vinning. Regelverket är ett EU-direktiv som är antaget
iden svenska Miljöbalken och styr hur avfallet ska tas
omhand. ltakt med att konsumtionen ökar, räcker det
inte enbart med att varor återvinns. Vi måste kliva högre
upp längs avfallstrappan genom att återanvända varori
högre utsträckning.
- l första hand ska avfall förberedas för återanvänd-

ning

- l andra hand ska avfall materialåtervinnas
~  I tredje hand ska avfall återvinnas på annat sätt
- l fjärde hand ska avfall bortskaffas

Avfall är ett avtryck och en tydlig signal om hur vi
hanterar jordens resurser. Avfall visar attityd och kon-
sumtionsmönster men dessa kan brytas och förändras
genom kunskap och ökad medvetenhet. En av de riktigt
stora samhällsutmaningarna är att minimera uppkom-
sten av avfall och nyttiggöra avfall för att på så sätt ska-
pa ett förbättrat bärkraftigt samhälle. Biologisk återvin-
ning och materialåtervinning ökari Sverige men parallellt
ökar även den totala mängden hushållsavfall. Detta visar
att mer ansträngningar måste till för att förebygga den
ökade uppkomsten av avfall och öka återanvändningen.
VMAB är en del i detta arbete, inte enbart utifrån upp-
draget att samordna avfallshanteringeni västra Blekinge,
utan även att aktivt leda miljöarbete framåt.

Fokus på återanvändning
Kopplat till det nya direktiveti avfallshierarkin kommer
VMAB under 2017 att ta ett rejält grepp kring insatserna
som rör återanvändning av varor och produkter. Tanken
är att hushållen på återvinningscentralerna även ska
kunna lämna varor som kan återanvändas. Dialog har
inletts med ägarkommunerna om samverkan i detta
arbete. Här kommer VMAB att vara en betydande aktör
när det gäller information och kunskapsspridning om
sortering och vikten av ändrat konsumtionsmönster för
att förebygga och minimera avfall.

Nöjda medarbetare skapar nöjda
kunder
VMAB är så mycket mer än ett miljöföretag som hanterar
och behandlar avfall från hushåll och verksamheter. Bo-
laget lägger stor vikt vid att utveckla service, värdskap
och bemötande gentemot såväl kunder, abonnenter som
medarbetare. Under 2016 harVMAB inlett ett omfattan-

de undersökningsarbete när det gäller ägarnas, kunder-
nas och medarbetarnas nöjdhet. Områden som bland
annat har lyfts fram är ägarnas samstämmighet och
effektivitet, kundernas nöjdhet kring service och tjänster
samt medarbetarnas engagemang och upplevelser.
En framgångsrik organisation bygger på nöjda kunder
men alla bitarna måste finnas med i modellen för att
skapa goda förutsättningar för tillväxt. Modellen kan ses
som en "trebenspall" med ägare, kunder och medarbe-
tare som tre viktiga hörnstenar för stadga och stabilitet
i en verksamhet. Är samtliga hörnstenari balans (nöjda)
utgörs den stabila och innovativa grogrund som behövs
för att nå framgång i företaget. Kund- och medarbe-
tarundersökningar är ett viktigt medel för att prioritera
förbättringar för verksamheten och för att kunna arbeta
med att stärka kundlojaliteten. Det är ett av VMAB:s be-
tydande inslag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Klimatåret 2016
Klimatåret 2016 har kantats av både med- och motgång-
ar med stort fokus på de smältande isarna och höga
halterna av koldioxidi atmosfären. Världen har enats
om att hejda den globala uppvärmningen och kraftigt
minska utsläpp av växthusgaser genom omställning till
hållbar förnybar energi. Det handlar om utmaningar inte
bara inom transport- och industrisektorn, hushållen själ-
va måste se över energianvändning och konsumtions-
mönster. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska
vara ett föregångsland och bli ett av de första fossilfria
välfärdsländernai välden. Sverige arbetar sedan fle-
ra år föratt uppnå visionen att år 2050 ska landet inte
längre bidra till ökad halt av växthusgasi atmosfären.
Miljömålsberedningens förslag 2016 är att tidigarelägga
målet till 2045.

Atgärder på regional nivå
Klimatsamverkan Blekinge har under 2016 särskilt arbe-
tat för utbyggnad av ladd- och tankställen för förnybara
bränslen. Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energi-
kontor Sydost driver och medverkari samarbetsprojekt
inom många områden, bland annat Energieffektivisering
hos företag; Utbyggnad av solenergi; Utveckla förnybar
energii samhällsplaneringen; Samordna transporter för
olika företag. Blekingetrafiken har gjort flera satsningar
för att öka andelen resor med kollektivtrafik, med nya
linjesträckningar och informationskampanjer.

VMAB siktar högre
VMAB verkari ett större sammanhang är den egna
närregionen. Genom att aktivt arbeta för att öka insik-
ten om att alla val vi göri vardagen påverkar miljö och
klimat, når vi resultat. Våra investeringar och utveckling
av nya lösningar för återvinning och återanvändning är
betydande inslag i det förebyggande miljöarbetet. Och vi
växlar upp, höjer blicken och siktar högre. Genom utökat
samarbete med ägarkommuner och partners skapar vi
förutsättningar och bygger stabila grunder för att han-
tera och behandla avfall enligt såväl nationella miljömål
som internationella riktlinjer. VMAB finns och verkar mitt
i det dynamiska kretsloppet!
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Styrelsen och verkställande direktören för

Västblekinge Miljö AB
Org nr 556198-1480

får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2016
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Västblekinge Miljö  AB

Org nr  556198-1480

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Västblekinge Miljö  AB  ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Aktiekapitalet
fördelar sig enligt följande: Karlshamn  50%,  Olofström och Sölvesborg vardera 25%.

Bolagets huvudverksamhet finns vid anläggningen i Mörrum samt vid återvinningscentralerna hos

ägarkommunerna.

Avfallsmängder
Totala mängden avfall som mottagits under året uppgår till 61 805 ton vilket är en minskning med
6  386 ton sedan föregående år. Minskningen beror till största del på mindre mängd lämnat avfall
från verksamhetskunder.

Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall uppgick till  17  754 ton vilket är en marginell minskning.

Hushållsavfallet bestod av 8 763  ton restavfall som skickats som brännbart material för energi-
återvinning. Matavfall uppgick till  4  218 ton. Detta har tillsammans med ytterligare  8  070 ton mat-
avfall från externa kommuner behandlats biologiskt genom rötning och kompostering.

Mängden avfall till "Sydostkemi" blev  40  ton,

Schaktmassor togs emot med  12 272  ton, där den största mängden använts till att bygga ny
plan vid Mörrums ÄVC.

Övrigt avfall (industri, bygg mm) togs emot med 17 406 ton varav  7 119  ton skickats som bränn-

bart material för energiåtervinning.  4  166  ton har flisats för förbränning. Mängden deponerat
material uppgick till 1  790  ton.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Bolagets ekonomi når inte det budgeterade resultatet. Avvikelserna återfinns såväl på intäktssidan

som kostnadssidan. Försäljning av flis och skrot har minskat mot föregående år pga varm väderlek

och sjunkande skrotpriser. Långvariga driftstörningar med åtföljande uppstarter har inneburit att

vår biogasanläggning ej kunnat producera och leverera enligt budget. Omfattande reparationer av

mark, byggnad samt fordon och maskiner har bidragit till ökade kostnader.

Ekonomisk översikt 2016 2015 2014 2013

Avkastning på totalt kapital % 0,6 2,1 1,9 3,8

Avkastning på eget kapital % 2,9 10,5 9,3 13,3

Soliditet % 17,9 19,3 18,4 20,8
Rörelsekapital kkr 10 707 4  801 10 942 5 613

Kassalikviditet 1,4 1,2 1,3 1,2

Definitioner: se not 32

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Dirftstörningar i vår biogasanläggning har inneburit omfattande revisionsstopp.

Förväntad framtida utveckling
Biogasanläggningen följer den åtgärdsplan som påbörjats och som ska resultera i full produktion under
år  2017/2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det finn en risk i lägre ersättning för levererad biogas, då biogas baseras på dieselprisindex.

i
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Västblekinge  Miljö  AB

Org nr 556198-1480

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Bolaget bedriver verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för mottagning och behandling

av avfall, Kompostering, sortering, mottagning av oljehaltigt avfall samt deponering av metall-

haltigt farligt avfall. Den yttre miljön påverkas i första hand av utsläpp till vatten och luft. Utsläpp
till vatten består av lakvatten som släpps till Mörrums reningsverk. Lakvattenmängden uppgick till
41 000 m3. Ytterligare 17650 m3 lakvatten användes till bevattning av energiskog. Utsläpp till
luft består i diffust utsläpp av metangas från avfallsupplagen. Omhändertagande av gas görs för
uppvärming av lokaler, totalt omhändertogs 53,5l\/IWh.

Under året har det producerats biogas/fordonsgas om 802 233 Nm3 som levererats till E-on.

Två klagomål avseende besvärande lukt har inkommit till Miljöförbundet.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 774 481,07, disponeras enligt följande:

Utdelning, 300 aktier * 1 200 kr per aktie 360

Balanseras i ny räkning N  9 415

Summa 9 775

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL avseende föreslagen utdelning.

Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1 200 kronor per aktie vilket motsvarar en total utdelning med

360 000 kronor. Bolagets fria egna kapital uppgår till 9 774 481 kronor före utdelning.

Det bedöms att den föreslagna utdelningen är försvarlig med vad som anges  i  17 kap 3§

andra och tredje styckena i ABL 2005:551:

1.de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna

kapitalet och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning iövrigt.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

9
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Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Resultaträkning
Belopp i Tkr

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

6

10

11

2016

103 708
11931

115639

-89 185
-18 523

-7 051

880

11
10

-1 234

-333

820

487

-114
373

2015

103 462
13157

116619

-88 961
-18 235

-6 472

2 951

-1 222

1 742

-1 200

542

-137
405

\
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Västblekinge  Miljö  AB

Org nr  556198-1480

Balansräkning
Belopp i Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgángar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

12

13

14

15

16

17

18

2016-12-31

31  430
67 457

9 704
108 591

66
279

345

108 936

1  985
291

17 731
1  374

21381

18 073

i
39  454

148 390

2015-12-31

22 372
26  040

57  317
105  729

65
252

317

106  046

2 996
276

17  103
1 055

21  430

13  356

13 356

34  786

140  832

11
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Västblekinge  Miljö  AB

Org nr  556198-1480

Balansräkning

Belopp i Tkr

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bandet eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Avsättningar

Avsättning för återstälining av deponi

Långfristiga skulder
Övriga skulder tili kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder tiil kreditinstitut
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetaida intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

20

21

22

23

24

25

2016-12-31

3 000
600

3  600

9  402
373

i
13 375

16915

16915

11328

11328

78 025

78  025

160

13802
10518
4267

48747
14e 390

2015-12-31

3 000
600

3  600

9  357
405

9  762

13 362

17  735

17 735

11565

11565

68185

68  185

160

14 903
12 458
2  464

29  985

140  832

i
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Rapport över förändrinqar  i  eqet  kapital

2015-12-31

Ingående  balans

Årets resultat

Transaktioner med ägare

Utdelning

Summa

Vid årets utgång

2016-12-31

Ingående  balans

Årets  resultat

Transaktioner med ägare

Utdelning

Summa

Vid årets  utgång

Bundet  eget  kapital
Aktiekapital Uppskriv- Reservfond

ningsfond

3  000 - 600

3  000 — 600

Bundet  eget  kapital
Aktiekapital Uppskriv- Reservfond

nlngsfond

3 000 - 600

3 000 - 600

Över-
kursfond

Över-
kursfond

Fritt  eget  kapital
Balres. inkl Fond för

årets resultat

9717

405

»sec
-350

9  762

Fritt  eget  kapital

verkligt

Balres. inkl Fond för

årets resultat

9 762

373

-360
-360

9  775

verk/igt

värde

Summa eget

kapital

13 317
405

-350
-360

13  362

Summa  eget

kapital

13 362

373

-360
-360

13  375

13
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Kassaflödesanalys
Belopp i  Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital

Förändringar i röreIsekap/'ta/

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån
Amortering av lån

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

29

31

30

2016

-333
6814
6481
-156

6  325

65
-1 239

15151

-9 913

-9 914

9  840

-360
i

4717
13 356

18 073

2015

1 742
5 767
7 509
-175

7 334

-212
-2 291
4 831

-13 262
355

-12 907

-110
-360
.470

-8546
21 902

13356

i
i
i
i

l
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N  oter
Belopp i  Tkr om inget annat anges

Not  1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd  BFNAR  2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. l anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Til/kommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgängens redovisade värde.

Utgifterför löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

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.

Nytt/'andeper/‘od

Byggnader 25-50år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-15 år

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

Nedskrivningar -materiella anläggningstillgångar
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.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
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 diskonterlngsränta 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 harförändrats. i

Leasing

Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över

leasingperioden.
15
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Utländsk valuta
Posteri utländsk  valuta
Monetära posteri utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. icke-monetära poster räknas

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder

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

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir parti
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

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffnlngsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnlngstillgångar värderas individuellt till det

belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-

metoden.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller

förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och företaget 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 betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
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Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som

skuld.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att

avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen R
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 avgång.

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell l
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 särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för 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 per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse

till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas

varje balansdag.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
-En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
-En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller

avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning l
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.
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Ränta, royalty och utdelning

intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Offentliga bidrag

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar

Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget
reducerar tillgångens redovisade värde.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

2016 2015

Nettoomsättning per rörelsegren

Emottaget avfall 103 708 103 462
103 708 103 462

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 103 708 103 462

103 708 103 462

Not  3 Övriga rörelseintäkter
2016 2015

Sidointäktengas, glas, papper, kompost mm 11 875 12 665
Försäkringsersättning 56 492
Övrigt - -

11 931 13 157

Not  4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2016 2015

KPMG,  Bengt Månsson

Revisionsuppdrag 62 53
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - —
Skatterådgivnlng 5 5
Andra uppdrag 48 35

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 5 2

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd  i
enlighet med överenskommelse eller avtal.

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 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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Not  5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav

2016 män 2015 "lä"

Sverige 34  71% 36  75%

Totalt 34  71% 36  75%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2076-12-31 2075-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 11% 11% i

Övriga ledande befattningshavare 29% 0% i

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2016 2015 p

Löner och ersättningar 13 039 12 656 N
Sociala kostnader 5  772 4  239
(varav  pensionskostnad) 1) t 7 096) (7 7 40)

1)Av företagets pensionskostnader avser 288 kkr (f.å. 329 kkr) företagets  VD  och styrelse.

Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till - (f.å. -).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

anställda
2016 2015

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och  VD anställda och  VD anställda

Löner och andra ersättningar 1 389 11 650 1 203 11 448

(varav tantiem o. d.) 7-) (-)

Ledande befattningshavares ersättningar

2016
Grund/ön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

styrelseledamöter 403 - - 4

Verkställande direktör 986 - - 284 i
Summa 1 389 - - 288

2015 .
Grund/ön, Rörlig Övriga Pensions- i

Tkr styre/searvoden ersättning förmåner kostnad I

styrelseledamöter 315 - — 1

Verkställande direktör 893 - — 328
Summa 1 208 - - 329

Avgångsvederlag
Verkställande direktören skall från bolaget erhålla ett avgångsvederlag uppgående till tolv  (12)

månadslöner vid uppsägning från bolagets sida såvida uppsägningen ej beror på avtalsbrott eller
försummelse.
Löner och ersättningar samt sociala avgifter och pensionskostnader förstyrelsen har omarbetats för år  2015  lör att erhålla jämförbarhet
med år  2016.
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2016-12-31

uppsägningsbara operational/a Ieasingavta/

Inom  ett år 36
Mellan ett och fem år 60
Senare än fem år -

96

2016
Räkenskapsårets koslnadsförda leasingavgifter 181

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar

2016

Utdelning 11

Övrigt —
11

Not  8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2016

Ränteintäkter, övriga 10

Övrigt -

10

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

2016

Räntekostnader, övriga -1 234

Övrigt -

-1 234

Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga

2016

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning
- Maskiner  och  andra tekniska anläggningar 820

820

2015-12-31

80
140

220

2015
311

2015

4

2015

9

9

2015

-1  222

-1 222

2015

-1  200
-1 200
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Not 11 Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad

Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats

Ej avdragsgilia kostnader

Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt

Not 12 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början
Nyanskaffningar

Omkiassificeringar
Vid årets slut

Ackumu/erade avskrivningar

Vid årets början

Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark

Ackumulerade anskaffningsvården

Redovisat värde vid årets slut

Procent

22,0%

2,3%

-O,B%

23,4%

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

2016

-141
27

-114

2016
Belopp

487

-107

-11
4

-114

2016-72-31

51 236
1 964
8 492

61  692

-28  864
-1  398

-30 262
31 430

2016-12-31

4  247

2422

2016-12-31

97  252
9114

37 956
144 322

-71212

-5 653

-76  865
67 457

2015

-159
22

-137

20  1 5
Procent Belopp

542

22,0% -119

0,0% -21

-0,6°/u 3

21,4% -137

2015-12-31

49 319
1  050

867
51 236

-27  541
-1 323

-28  864
22  372

2015-12-31

4 247
4  247

2015-12-31

94  790
4 018

-1 963
407

97 252

-67 823
1 761

-5150
-71212
26  040

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Energimyndigheten på 19 000 kkr år 2013.

.
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Not 14 Pågående nyaniäggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar

2016-12-31

Vid årets början 57 317
Omklassificeringar -67 777

Omklassificeringar av bidrag från Energimyndigheten 19  000

investeringar 1 164

Redovisat värde vid årets slut 9  704

2015-12-31

50  396
-1 274

8195

57317

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Energimyndigheten på  19  000  kkr år  2013.

Not  15 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 65
Tillkommande tillgångar 1
Redovisat värde vid årets slut 66

Not  16 Uppskjuten skatt

2016-12-31

Redovisat Skattemässigt

värde värde

Väsentliga temporära skillnader hänförliga

till uppskjuten skattefordran

Byggnader 14  550 15  819
14  550 15 819

2016-12-31

uppskjuten uppskjuten

skattefordran skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 279 -
uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 279 -

2015-12-31

Redovisat Skattemässigt

värde värde

Väsentliga temporära skillnader hänförliga

till uppskjuten skattefordran

Byggnader 9 138 10 285

9  138 10  285

2015-12-31
uppskjuten uppskjuten

skattefordran skatteskuld

Väsentliga temporära skillnader

Byggnader 252 -

uppskjuten skattefordran/sku/d (netto) 252 —

2015-12-37

65

65

Temporär

skillnad

1 269
1 269

Netto

279
279

Temporär

skillnad

1147
1147

Netto

252
252
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Not 17 Kortfristiga fordringar
2016-12-31

Fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Renhållning, ägarkommuner 15  536

Not  18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31

Försäkringar 296
Avräkningar 345
Övriga poster 733

1 374

Not 19 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition  av  företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor  9  774 481 ,07, disponeras enligt följande:

Utdelning 300 aktier* 1  200 kr aktie 360
Balanseras i ny räkning 9  415

Summa 9 775

Not 20 Antal aktier och kvotvärde
A  aktier

antal aktier 300
kvotvärde 10 000

Not 21 Ackumulerade överavskrivningar

2016-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 915
16 915

Not 22 Övriga avsättningar
2016-12-31

Avsättning för återställning av deponi 11  328

11  328

Avsättning för återställande av deponi 2016-12-31

Redovisat värde vid årets början 11 565
Belopp som tagits i anspråk under året -237
Redovisat värde vid årets slut 11  328

Avsättning för återställande av deponi.

2015-12-31

15521

2015-12-31

289
231
535

1 055

300
10 000

2015-12-31

17  735
17  735

2015-12-31

11565
11565

2015-12-31

12117
-552

11565
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Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Not  23 Lángfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem är från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

Not 24 Checkräkningskredit

Beviljad kreditiimit
Outnyttjad del

Utnyttjat kreditbeiopp

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntor
Upplupna personalkostnader
Övriga poster

Nol. 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

För egna skulder och avsättningar
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

Övriga ställda panter och säkerheter

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser, garantier

Not  27 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan bolaget och ägarna sker kontinuerligt eftersom bolaget utför de tiänster
som äqarna är ålagda att utföra.

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser att notera.

Not 29 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

2016-12-31

78  025

78 025

2016-12-31

3 000
-3 000

2016-12-31

139
1 731
2 397
4 267

6 000
6 000

inga

2 500

2016

11

10

-1242

2015-12-31

68  185

68 185

2015-12-31

3  000
-3 000

2015-12-31

147
1 499

818
2 464

6 000
6  000

Inga

2 500

2015

-1 240
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Västblekinge  Miljö  AB

Org nr 556198-1480

Not 30 Likvida medel

2016-12-31 2015-12-31

Följande  delkomponenter ingår  i  likvida  medel:

Banktillgodohavanden 18 073 13 356

18  073 13 356

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en Iöptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 31 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår  i  kassaflödet m m

2016 2015

Avskrivningar 7  051 6  472

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar - -153

Upplösning av avsättning till deponi -237 -552

6 814 5 767

Not  32 Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på totalt kapital beräknas som rörelseresultatetmed tillägg av ränteintäkter dividerat med årets

genomsnittliga balansomslutning. Den genomsnittliga balansomslutningen har beräknats som balansom-

slutningen för året plus balansomslutningen för föregående år dividerat med 2.

Avkastning på eget kapital beräknas som resultatet efter finansiella intäkter reducerat med skatt dividerat

med justerat eget kapital. Justerat eget kapital beräkans som eget kapital plus 78% av obeskattade reserver

för året plus eget kapital plus 78% av obeskattade reserverföregående år dividerat med 2.

Soliditet beräknas som eget kapital plus 78% (78%) av obeskattade reserver dividerat med balansom-

slutningen.

Rörelsekapital beräknas som omsättningstillgångar reducerat med korta skulder.

Kassalikviditet beräknas som omsättningstillgångar dividerat med korta skulder.
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Till bolagsstämman ivastbieklnge Miljö AB. org. nr 556198-1480

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Västbieklnge Miljö AB fdr är 2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med ársredovisningslagen och ger en l alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Västblekinge Miljö ABs finansiella ställning per den  31  december 2016 och av dess ñnansiella resultat och kassaflöde för året enligt
arsredovisnlngslagen. Förvaitnlngsberättelsen är förenlig med årsredovisnlngens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt international Standards on Auditing (ISA) och god revislonssed I Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Västblekinge Miljö AB enligt god revlsorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revlsionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamåksenllga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
ärsredovlsningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller nagra
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentilgheter eller
på fel.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pia oegentligheter eller pä fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt lSA och-god revisionssed isverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Feiaktlgheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
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 enligt lSA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

—— identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
pa fel, utformar och utför granskningsatgärcler bland annat
utifrân dessa risker och inhämtar revlslonsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig feiaktighet
som beror pä fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ulelämnanden,
felaktig information eller ásidosättande av intern kontroll.

—— skaffarjag mig en förståelse av den del av bolagets 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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så ärtlilämpligt. 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 och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget. upphöra med verksamheten eller inte har
nagot realistiskt alternativ till att göra något av detta.

—— utvärderarlag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimllgheien l styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

—  drarJag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören 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 bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhatsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningerna l årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram fill datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag 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 mäste 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 betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning för
Västblekinge Miljö AB för är 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberätteisen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direkiörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse Västbieklnge Miljö AB, org. nr 556198-1450, 2016 1 (2)

 

 

437



“Auktoriserad revisor

WEB
Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revislonssed  i  Sverlge. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende l förhållande till Västbleklnge Miljö AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Jag anser att de revisionsbevis Jag har inhämtat ärtlllräokliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande dlrektörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvarat 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 verksamhetsart.
omfattning ooh risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsollderlngsbehov, likviditet och ställning  i  övrigt,

Revisorns ansvar

Mitt mäl beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revlsionsbevis for 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 ken föranleda ersattnlngsskyldighet mot
bolaget, eller

-—— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
ársredovisnlngslegen eller bolagsordnlngen.

Mitt mái beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 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 uilörs enligt god revisionssed iSverige alltid kommer
ett upptäcka åtgärder eller lörsummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
ev bolagets vinst eiierförlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad sä att bokföringen, medelsförvaitningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter I övrigt kontrolleras pá ett
betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
Inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen ooh
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig ,
främst pá revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
gransknlngsátgärder som utförs baseras pá min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk ooh väsentlighet. Det innebar att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten ooh dar avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag
gär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styretsens
förslag tiil dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust hariag
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

2(2)
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Lekmannarevisorerna i Viistblekinge Miljö AB

Till årsstämman i

Västblekinge Miljö AB
556198-1480

Granskningsrapport för år  2016

Vi har granskat bolagets Verksamhet år  2016.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i konnnunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Vi har fokuserat på verksamheten
i förhållande till ändamålet och funnit att bolaget uppfyller ägardirektiven.

Vi bedömer sammantaget att bolagets Verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Av fullmäktige i respektive ägarkommun utsedda lekmannarevisorer i Västblelçinge

Miljö AB.

Mörrum den f‘%Lfeb111ari 2017

«fizz;/pi/4%»/;12«n
V Lars-Erik Bäckström  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-04-22 föreslagit att Karlshamns 
kommun utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark ska hanteras.  
 
Motionären menar att det på flera återvinningsstationer i Karlshamn står 
insamlingscontainrar för kläder utan information och relevant märkning. På en vanligt 
förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. Ingen vet 
vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas. Kommunen äger marken men 
insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för plast, papper och dylikt. På 
denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än mindre betalat hyra. 
 
Det finns kommuner, t.ex. Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat 
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den 
innebär bland annat att otillåtna containrar forslas bort. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
markförvaltaren för yttrande.  
 
Markförvaltaren har i yttrande 2016-11-24 angivit att han ställer sig positiv till 
utarbetandet av en rutin för hantering av otillåtna insamlingscontainrar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen bifallas. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om otillåtna containrar 
2 Yttrande om otillåtna containrar (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-04-22 föreslagit att Karlshamns 
kommun utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark ska hanteras.  
 
Motionären menar att det på flera återvinningsstationer i Karlshamn står 
insamlingscontainrar för kläder utan information och relevant märkning. På en vanligt 
förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. Ingen vet 
vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas. Kommunen äger marken men 
insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för plast, papper och dylikt. På 
denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än mindre betalat hyra. 
 
Det finns kommuner, t.ex. Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat 
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den 
innebär bland annat att otillåtna containrar forslas bort. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
markförvaltaren för yttrande.  
 
Markförvaltaren har i yttrande 2016-11-24 angivit att han ställer sig positiv till 
utarbetandet av en rutin för hantering av otillåtna insamlingscontainrar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen bifallas. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om otillåtna containrar 
2 Yttrande om otillåtna containrar (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-03-07 Dnr: 2016/1610 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 74 
Kommunstyrelsen 2017-03-28 98 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Motion om otillåtna containrar 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-04-22 föreslagit att Karlshamns 
kommun utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark ska hanteras.  
 
Motionären menar att det på flera återvinningsstationer i Karlshamn står 
insamlingscontainrar för kläder utan information och relevant märkning. På en vanligt 
förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. Ingen vet 
vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas. Kommunen äger marken men 
insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för plast, papper och dylikt. På 
denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än mindre betalat hyra. 
 
Det finns kommuner, t.ex. Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat 
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den 
innebär bland annat att otillåtna containrar forslas bort. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
markförvaltaren för yttrande.  
 
Markförvaltaren har i yttrande 2016-11-24 angivit att han ställer sig positiv till 
utarbetandet av en rutin för hantering av otillåtna insamlingscontainrar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen bifallas. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om otillåtna containrar 
2 Yttrande om otillåtna containrar (MP) 

443



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-03-07 Dnr: 2016/1610 
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft  
Utredningssekreterare   

444



Motion 

angående otillåtna containrar

På flera återvinningsstationer i Karlshamn står insamlingscontainrar utan information och 
relevant märkning. 
På en vanligt förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. 
Ingen vet vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas.
En annan typ av container som syns på återvinningsstationerna  har texten “Svensk 
Textilåtervinning AB”, som är ökänt genom sin oförmåga att redovisa hjälpinsatser .
Det är tydligt att kommunens medborgarnas vilja att hjälpa människor i nöd utnyttjas av 
oseriösa entreprenörer. Detta är oacceptabelt ur många aspekter. Dels för att människor blir 
bedragna och dels för att viljan till solidaritet i allmänhet riskerar naggas om det inte går att 
lita på de som sköter insamlingen. Men värst är det kanske om kommunen ser mellan 
fingrarna och tillåter bluff och bedrägeri på sin mark. 
Kommunen äger marken men insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för 
plast, papper och dylikt. På denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än 
mindre betalat hyra. 
Det finns kommuner, tex Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat 
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den innebär 
bland annat att otillåtna containrar forslas bort. *)

Mot denna bakgrund yrkar vi:
Att kommunen utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark 
ska hanteras.

*) http://www.hd.se/nyheter/sverige/2014/10/21/mer-klader-ska-samlas-in/ 

Karlshamn 2016 04 22
Miljöpartiet
g.m.

Anders Englesson
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  Dnr: 2016/1610 
 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Samhällsbyggnadsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

    
  
 Anna Sunnetoft 
  
  Rådhusgatan 10 
 37436  KARLSHAMN  
  
  

  
  
  
 
 

Yttrande om otillåtna containrar (MP) 
Jag ställer mig positiv till utarbetandet av en rutin för hantering av otillåtna 
insamlingscontainrar. 
 

Bilagor 
 
 
Martin Einarsson 
Markförvaltare 
 
martin.einarsson@karlshamn.se 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) och Cecilia Holmberg (M) föreslår i en motion daterad 2016-05-30 att 
kommunen ska öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 
kommunen. Motionärerna menar att man genom att göra det möjligt för andra aktörer att 
erbjuda SFI, dels kan minska trycket på kommunens verksamhet men också öppna upp för 
fler möjligheter att lära sig svenska. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Gymnasienämnden har i yttrande 2016-11-28 angivit följande: Gymnasienämnden har 
ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 
kompetens att erbjuda SFI i kommunen. Gymnasienämndens presidium menar att förslaget 
inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 
 
Inom Vägga vuxenutbildning erbjuds eleverna en sammanhållen språkutbildning med 
möjligheter att kombinera SFI med andra skolformer. Denna kombination ser vi som en av 
framgångsfaktorerna till att våra studerande på kortare tid når fram till en 
yrkesverksamhet eller kompletterande högskolestudier. 
 
Karlshamns kommuns vuxenutbildning har under många år bedrivit SFI-undervisning i 
egen kommunal regi. Situationen för många nyanlända är svår då de väntar på de olika 
migrationsboendena på att få sitt uppehållstillstånd och sitt personnummer (de fyra sista 
siffrorna). Vägga vuxenutbildning är den verksamhet som bedriver SFI-undervisningen 
idag. Situationen har varit ansträngd under de senaste tre åren men verksamheten har 
klarat av att erbjuda SFI-undervisning inom stipulerad tid med ett undantag och det var i 
mars 2016. I april 2016 var SFI-antagningarna åter i fas. 
För att få ta del av SFI-undervisning måste personen ha fått sina fyra sista siffror oavsett 
vilken utbildningsaktör som erbjuder SFI-undervisningen. Då Karlshamns kommun 
erbjuder SFI-undervisning inom den stipulerade tiden, 1 månad för flyktingar och 3 
månader för direktinvandrare ser vi som ansvariga för den kommunala undervisningen 
inom SFI inte på vilket sätt fler aktörer skulle påskynda integrationen gällande 
språkinlärningen.  
 
Den kommunala SFI-undervisningen erbjuder idag: 
 

- den nyanlände SFI-undervisning inom stipulerad tid, 
- på individens nivå i något av de 3 spåren, 
- ett akademiskt snabbspår, 
- snabbspåret fortsätter även inom den grundläggande vuxenutbildningen 

innehållande svenska som andraspråk och samhällskunskap, 
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- elever som behöver extra stöd i ett visst moment erbjuds extraundervisning i 
verksamhetens s.k. ”arena”, denna tid är utöver ordinarie SFI-lektioner, 

- yrkes-SFI ingår som en del i undervisningen, 
- möjlighet att studera kurser på grundläggande/gymnasiala vux i kombination med 

SFI-undervisningen, 
- SFI-undervisning bedrivs året om, även under sommaren för elever tillhörande 

etableringen och migrationsboendena, 
- undervisningen genomförs och betygssätt av behöriga legitimerade lärare. 

 
Mot bakgrund av detta ser ansvariga för SFI-undervisningen inte att det föreligger ett 
behov av fler aktörer. 
 
Överväganden 
 
Gymnasienämndens presidium och koalitionen gör följande övervägande: 
 
I motionen beskrivs att det finns "många både äldre och yngre vuxna människor som är 
placerade på våra flyktingboenden runt om i kommunen". Dessa människor bor inte på 
våra (kommunens) boenden utan på Migrationsverkets boenden. De avvaktar beslut om 
uppehållstillstånd. Ansvaret för dessa åvilar Migrationsverket, som då också ansvarar för 
eventuell svenskundervisning.  
 
Kommunens ansvar inträder först när uppehållstillstånd har beviljats och 
kommunplacering skett och personen har erhållit fullständigt personnummer, dvs de fyra 
sista siffrorna. Först därefter inträder kommunens (gymnasienämndens) ansvar för SFI. 
SFI i Karlshamn uppfyller för närvarande gällande regler för att erbjuda SFI för samtliga 
sökande inom tidsramen. 
 
Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar således inte eventuell svenskundervisning på 
flyktingboenden. Motionen bör därför avslås med hänvisning till att förslaget inte ligger 
inom gymnasienämndens verksamhetsområde.  
 
Bilagor 
 
1 Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI 
2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 

kompetens att erbjuda SFI 
3 Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att 

erbjuda SFI 
4 Svar till gymnasienämnden från Vägga vuxenutbildning 
5 Förklaring till koalitionens ställningstagande ang "Motion angående fler aktörer kan 

erbjuda SFI" 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 

449



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) och Cecilia Holmberg (M) föreslår i en motion daterad 2016-05-30 att 
kommunen ska öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 
kommunen. Motionärerna menar att man genom att göra det möjligt för andra aktörer att 
erbjuda SFI, dels kan minska trycket på kommunens verksamhet men också öppna upp för 
fler möjligheter att lära sig svenska. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Gymnasienämnden har i yttrande 2016-11-28 angivit följande: Gymnasienämnden har 
ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 
kompetens att erbjuda SFI i kommunen. Gymnasienämndens presidium menar att förslaget 
inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 
 
Inom Vägga vuxenutbildning erbjuds eleverna en sammanhållen språkutbildning med 
möjligheter att kombinera SFI med andra skolformer. Denna kombination ser vi som en av 
framgångsfaktorerna till att våra studerande på kortare tid når fram till en 
yrkesverksamhet eller kompletterande högskolestudier. 
 
Karlshamns kommuns vuxenutbildning har under många år bedrivit SFI-undervisning i 
egen kommunal regi. Situationen för många nyanlända är svår då de väntar på de olika 
migrationsboendena på att få sitt uppehållstillstånd och sitt personnummer (de fyra sista 
siffrorna). Vägga vuxenutbildning är den verksamhet som bedriver SFI-undervisningen 
idag. Situationen har varit ansträngd under de senaste tre åren men verksamheten har 
klarat av att erbjuda SFI-undervisning inom stipulerad tid med ett undantag och det var i 
mars 2016. I april 2016 var SFI-antagningarna åter i fas. 
För att få ta del av SFI-undervisning måste personen ha fått sina fyra sista siffror oavsett 
vilken utbildningsaktör som erbjuder SFI-undervisningen. Då Karlshamns kommun 
erbjuder SFI-undervisning inom den stipulerade tiden, 1 månad för flyktingar och 3 
månader för direktinvandrare ser vi som ansvariga för den kommunala undervisningen 
inom SFI inte på vilket sätt fler aktörer skulle påskynda integrationen gällande 
språkinlärningen.  
 
Den kommunala SFI-undervisningen erbjuder idag: 
 

- den nyanlände SFI-undervisning inom stipulerad tid, 
- på individens nivå i något av de 3 spåren, 
- ett akademiskt snabbspår, 
- snabbspåret fortsätter även inom den grundläggande vuxenutbildningen 

innehållande svenska som andraspråk och samhällskunskap, 
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- elever som behöver extra stöd i ett visst moment erbjuds extraundervisning i 
verksamhetens s.k. ”arena”, denna tid är utöver ordinarie SFI-lektioner, 

- yrkes-SFI ingår som en del i undervisningen, 
- möjlighet att studera kurser på grundläggande/gymnasiala vux i kombination med 

SFI-undervisningen, 
- SFI-undervisning bedrivs året om, även under sommaren för elever tillhörande 

etableringen och migrationsboendena, 
- undervisningen genomförs och betygssätt av behöriga legitimerade lärare. 

 
Mot bakgrund av detta ser ansvariga för SFI-undervisningen inte att det föreligger ett 
behov av fler aktörer. 
 
Överväganden 
 
Gymnasienämndens presidium och koalitionen gör följande övervägande: 
 
I motionen beskrivs att det finns "många både äldre och yngre vuxna människor som är 
placerade på våra flyktingboenden runt om i kommunen". Dessa människor bor inte på 
våra (kommunens) boenden utan på Migrationsverkets boenden. De avvaktar beslut om 
uppehållstillstånd. Ansvaret för dessa åvilar Migrationsverket, som då också ansvarar för 
eventuell svenskundervisning.  
 
Kommunens ansvar inträder först när uppehållstillstånd har beviljats och 
kommunplacering skett och personen har erhållit fullständigt personnummer, dvs de fyra 
sista siffrorna. Först därefter inträder kommunens (gymnasienämndens) ansvar för SFI. 
SFI i Karlshamn uppfyller för närvarande gällande regler för att erbjuda SFI för samtliga 
sökande inom tidsramen. 
 
Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar således inte eventuell svenskundervisning på 
flyktingboenden. Motionen bör därför avslås med hänvisning till att förslaget inte ligger 
inom gymnasienämndens verksamhetsområde.  
 
Bilagor 
 
1 Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI 
2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 

kompetens att erbjuda SFI 
3 Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att 

erbjuda SFI 
4 Svar till gymnasienämnden från Vägga vuxenutbildning 
5 Förklaring till koalitionens ställningstagande ang "Motion angående fler aktörer kan 

erbjuda SFI" 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Magnus Gärdebring (M) yrkande mot Per-Ola Mattssons (S) yrkande 
och finner att arbetsutskottet har beslutat att bifalla Per-Ola Mattssons yrkande.
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 75 
Kommunstyrelsen 2017-03-28 99 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda 
SFI i kommunen - (M) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) och Cecilia Holmberg (M) föreslår i en motion daterad 2016-05-30 att 
kommunen ska öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 
kommunen. Motionärerna menar att man genom att göra det möjligt för andra aktörer att 
erbjuda SFI, dels kan minska trycket på kommunens verksamhet men också öppna upp för 
fler möjligheter att lära sig svenska. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-08-23 remitterat ärendet till 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Gymnasienämnden har i yttrande 2016-11-28 angivit följande: Gymnasienämnden har 
ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 
kompetens att erbjuda SFI i kommunen. Gymnasienämndens presidium menar att förslaget 
inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 
 
Inom Vägga vuxenutbildning erbjuds eleverna en sammanhållen språkutbildning med 
möjligheter att kombinera SFI med andra skolformer. Denna kombination ser vi som en av 
framgångsfaktorerna till att våra studerande på kortare tid når fram till en 
yrkesverksamhet eller kompletterande högskolestudier. 
 
Karlshamns kommuns vuxenutbildning har under många år bedrivit SFI-undervisning i 
egen kommunal regi. Situationen för många nyanlända är svår då de väntar på de olika 
migrationsboendena på att få sitt uppehållstillstånd och sitt personnummer (de fyra sista 
siffrorna). Vägga vuxenutbildning är den verksamhet som bedriver SFI-undervisningen 
idag. Situationen har varit ansträngd under de senaste tre åren men verksamheten har 
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klarat av att erbjuda SFI-undervisning inom stipulerad tid med ett undantag och det var i 
mars 2016. I april 2016 var SFI-antagningarna åter i fas. 
För att få ta del av SFI-undervisning måste personen ha fått sina fyra sista siffror oavsett 
vilken utbildningsaktör som erbjuder SFI-undervisningen. Då Karlshamns kommun 
erbjuder SFI-undervisning inom den stipulerade tiden, 1 månad för flyktingar och 3 
månader för direktinvandrare ser vi som ansvariga för den kommunala undervisningen 
inom SFI inte på vilket sätt fler aktörer skulle påskynda integrationen gällande 
språkinlärningen.  
 
Den kommunala SFI-undervisningen erbjuder idag: 
 

- den nyanlände SFI-undervisning inom stipulerad tid, 
- på individens nivå i något av de 3 spåren, 
- ett akademiskt snabbspår, 
- snabbspåret fortsätter även inom den grundläggande vuxenutbildningen 

innehållande svenska som andraspråk och samhällskunskap, 
- elever som behöver extra stöd i ett visst moment erbjuds extraundervisning i 

verksamhetens s.k. ”arena”, denna tid är utöver ordinarie SFI-lektioner, 
- yrkes-SFI ingår som en del i undervisningen, 
- möjlighet att studera kurser på grundläggande/gymnasiala vux i kombination med 

SFI-undervisningen, 
- SFI-undervisning bedrivs året om, även under sommaren för elever tillhörande 

etableringen och migrationsboendena, 
- undervisningen genomförs och betygssätt av behöriga legitimerade lärare. 

 
Mot bakgrund av detta ser ansvariga för SFI-undervisningen inte att det föreligger ett 
behov av fler aktörer. 
 
Överväganden 
 
Gymnasienämndens presidium och koalitionen gör följande övervägande: 
 
I motionen beskrivs att det finns "många både äldre och yngre vuxna människor som är 
placerade på våra flyktingboenden runt om i kommunen". Dessa människor bor inte på 
våra (kommunens) boenden utan på Migrationsverkets boenden. De avvaktar beslut om 
uppehållstillstånd. Ansvaret för dessa åvilar Migrationsverket, som då också ansvarar för 
eventuell svenskundervisning.  
 
Kommunens ansvar inträder först när uppehållstillstånd har beviljats och 
kommunplacering skett och personen har erhållit fullständigt personnummer, dvs de fyra 
sista siffrorna. Först därefter inträder kommunens (gymnasienämndens) ansvar för SFI. 
SFI i Karlshamn uppfyller för närvarande gällande regler för att erbjuda SFI för samtliga 
sökande inom tidsramen. 
 
Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar således inte eventuell svenskundervisning på 
flyktingboenden. Motionen bör därför avslås med hänvisning till att förslaget inte ligger 
inom gymnasienämndens verksamhetsområde.  
 
Bilagor 
 
1 Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI 
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2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 
kompetens att erbjuda SFI 

3 Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att 
erbjuda SFI 

4 Svar till gymnasienämnden från Vägga vuxenutbildning 
5 Förklaring till koalitionens ställningstagande ang "Motion angående fler aktörer kan 

erbjuda SFI" 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft  
Utredningssekreterare   
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Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI 

 

Det råder inget tvivel om de kommande utmaningar samtliga kommuner står inför 

gällande en trygg och säker integration. Karlshamn är en av de kommuner som tagit 

stort ansvar vid mottagandet av flyktingar och nu måste vi fortsätta ta ansvaret för att 

ge de bästa förutsättningarna för alla våra nya invånare. 

Vi har många både äldre och yngre vuxna människor som är placerade på våra 

flyktingboenden runt om i kommunen. Samtliga är ivriga att lära sig språket för att 

sedan kanske kunna studera färdigt en redan påbörjad utbildning, göra sig 

anställdbar, eller starta eget företag, engagera sig i föreningar, anledningarna är 

många. 

Ju fler aktörer som kan erbjuda utbildning, hjälp eller jobb åt våra nyanlända ju bättre 

och snabbare går det att integreras. Idag är det många frivilliga som åker ut på 

boendena för att lära ut svenska i väntan på hela personnumret, men vi kan inte 

räkna med att volontärer ska lösa integrationen i Karlshamn. 

Vi vill göra det möjligt för andra aktörer att erbjuda SFI, dels för att minska trycket på 

kommunens verksamhet men också för att öppna upp fler möjligheter att lära sig 

svenska. Vi blir bättre om vi kan hjälpa varandra, och detta är ett utmärkt förslag för 

att tillsammans förbättra integrationen i Karlshamn! 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

 

Att Öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 

kommunen 

 

Elin Petersson (M) 

Cecilia Holmberg (M) 

Kommunfullmäktige 

2016-05-30 
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sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Rhone, klockan 13:15 – 15.45 

Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice Ordförande (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
Barbro Ohlsson Ledamot (S) 
Markus Lindberg Ledamot (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bengt-Olof Björck (S) ersätter Fredrik Nilsson (S)  
Britt Jämstorp (M) ersätter Elin Petersson (M)  
Magnus Arvidsson (M) ersätter Artur Hulu (M)  
 

Närvarande 
ersättare: 

Hillevi Karlsson (S), Ann-Christine Svensson (S), Mattias Lidehäll (S) 
och Ida Beckman (S) 

 

 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Britt-Louise Ek Gustafsson, 
verksamhetschef 
Maria Petersson, sekreterare 

Anders Agnesson, ekonom §§ 80-84 
Lotta Lindskog, ekonom §§ 80-84 
Niclas Wahlgren, LR §§ 80-85 

 

Utses att justera: Torgny Lindqvist (S)  

Paragrafer: §§ 80 – 88 

Justeringsdatum:  2016-11-30 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Paul Hedlund (L)  
   
Justerande …………………………………………………… 

Torgny Lindqvist (S) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-11-28 

sid 2 av 3 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-11-28   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-11-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-12-22 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-11-28 

sid 3 av 3 

 
 
§ 82 Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att 
erbjuda SFI 2016/2100 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att förslaget inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler 
aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i kommunen. 
 
Gymnasienämndens presidium menar att förslaget inte ligger inom gymnasienämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Svar till gymnasienämnden gällande motionen fler aktörer kan erbjuda SFI, 
tjänsteskrivelse, rektor Maria Olsson Aasen 

 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Paul Hedlund (L) ställer presidiets förslag mot Cecilia Holmbergs yrkande och 
finner att gymnasienämnden beslutat att bifalla presidiet förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-11-18 Dnr: 2016/2100 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Barn, ungdom och skola ∙Barn, ungdom och skola 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Gymnasienämnden 2016-11-28  

 
 

Yttrande över motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd 
kompetens att erbjuda SFI 
 

Förslag till beslut 
 
att förslaget inte ligger inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har ombetts att yttra sig över en motion om att öppna upp för fler 
aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i kommunen. 
 
Gymnasienämndens presidium menar att förslaget inte ligger inom gymnasienämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Svar till gymnasienämnden gällande motionen fler aktörer kan erbjuda SFI, 
tjänsteskrivelse, rektor Maria Olsson Aasen 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Patrik Håkansson Britt-Louise Ek Gustafsson 
Förvaltningschef Verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning 
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   2016-11-17 

 

 

Svar till gymnasienämnden gällande motionen fler aktörer kan erbjuda SFI 

Inom Vägga vuxenutbildning erbjuds eleverna en sammanhållen språkutbildning med 
möjligheter att kombinera sfi med andra skolformer. Denna kombination ser vi som en av 
framgångsfaktorerna till att våra studerande på kortare tid når fram till en yrkesverksamhet 
eller kompletterande högskolestudier. 
 
Karlshamns kommuns vuxenutbildning har under många år bedrivit sfi undervisning i egen 
kommunal regi. Situationen för många nyanlända är svår då de väntar på de olika 
migrationsboendena på att få sitt uppehållstillstånd och sitt personnummer (de fyra sista 
siffrorna). Vägga vuxenutbildning är den verksamhet som bedriver sfi undervisningen idag. 
Situationen har varit ansträngd under de senaste tre åren men verksamheten har klarat av att 
erbjuda sfi undervisning inom stipulerad tid med ett undantag och det var i mars 2016. I april 
2016 var sfi antagningarna åter i fas. 
 
För att få ta del av sfi undervisning måste personen ha fått sina fyra sista siffror oavsett vilken 
utbildningsaktör som erbjuder sfi undervisningen. Då Karlshamns kommun erbjuder sfi 
undervisning inom den stipulerade tiden, 1 månad för flyktingar och 3 månader för 
direktinvandrare ser vi som ansvariga för den kommunala undervisningen inom sfi inte på vilket 
sätt fler aktörer skulle påskynda integrationen gällande språkinlärningen.  
 
Den kommunala sfi undervisningen erbjuder idag: 
 

- den nyanlände sfi-undervisning inom stipulerad tid, 
- på individens nivå i något av de 3 spåren, 
- ett akademiskt snabbspår,  
- snabbspåret fortsätter även inom den grundläggande vuxenutbildningen innehållande 

svenska som andraspråk och samhällskunskap, 
- elever som behöver extra stöd i ett visst moment erbjuds extraundervisning i 

verksamhetens s.k.  ”arena”. Denna tid är utöver ordinarie sfi-lektioner, 
- yrkes-sfi ingår som en del i undervisningen, 
- möjlighet att studera kurser på grundläggande/gymnasiala vux i kombination med sfi 

undervisningen,  
- sfi-undervisning bedrivs året om, även under sommaren för elever tillhörande 

etableringen och migrationsboendena, 
- undervisningen genomförs och betygssätt av behöriga legitimerade lärare. 

 

Mot bakgrund av detta ser vi inte att det föreligger ett behov av fler aktörer. 

 

Maria Olsson Aasen    Britt-Louise Ek Gustafsson 

Rektor, Vuxenutbildningen   Verksamhetschef 
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   2016-11-17 
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Förklaring till koalitionens ställningstagande ang "Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI"

I motionen beskrivs att det finns "många både äldre och yngre vuxna människor som är placerade på

våra flyktingboenden runt om  i  kommunen". Dessa människor bor inte på våra (kommunens)

boenden utan på Migrationsverkets boenden. De avvaktar beslut om uppehållssystem. Ansvaret för

dessa åvilar Migrationsverket, som då också ansvarar för eventuell svenskundervlsning.

Kommunens ansvar inträder först när uppehållstillstånd har beviljats och kommunplacering skett och

personen har erhållit fullständigt personnummer, dvs de fyra sista siffrorna. Först därefter inträder

kommunens (gymnasienämndens) ansvar för SFI. SFI i Karlshamn uppfyller fn gällande regler för att

erbjuda SFI för samtliga sökande inom tidsramen.

Gymnasienämndens ansvarsområde omfattar således inte eventuell svenskundervisning på

flykting-boenden.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva skogspolicyn. antagen 2009-02-02 KF § 4. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
 
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
Tekniska nämnden föreslår att skogspolicyn upphävs och ersätts med riktlinjer som hanteras 
av ansvarig nämnd. Förslaget ligger i linje med kommunens principer för styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 27/2017 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns 

skogsinnehav 
2 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 
3 7.38 Skogspolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva skogspolicyn. antagen 2009-02-02 KF § 4. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
 
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
Tekniska nämnden föreslår att skogspolicyn upphävs och ersätts med riktlinjer som hanteras 
av ansvarig nämnd. Förslaget ligger i linje med kommunens principer för styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 27/2017 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns 

skogsinnehav 
2 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 
3 7.38 Skogspolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-08 Dnr: 2017/403 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 71 
Kommunstyrelsen 2017-03-28 93 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Upphävande av skogspolicyn 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva skogspolicyn. antagen 2009-02-02 KF § 4. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
 
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
Tekniska nämnden föreslår att skogspolicyn upphävs och ersätts med riktlinjer som hanteras 
av ansvarig nämnd. Förslaget ligger i linje med kommunens principer för styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 27/2017 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns 

skogsinnehav 
2 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 
3 7.38 Skogspolicy 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-02-22 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:20 ajournering 14:35-14:55  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S), tom § 26 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Patrik Engström (S) från § 27 

 Jan-Erik Abrahamsson (S) 
Magnus Dagmyr (S)  

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Elisabet Rosengren 
Patrik Engström 
Anders Qvarnström 
Lennarth Malm 
Fadia Tareq Al Jazar 

(C) 
(S) 
(S) 
(MP) 
(L) 
(MP) 

Övriga: Susanne Andersen 
Lisbeth Sunesson 
Anneli Karlsson 
Marika Wennberg 
Christer Martinsson 
Jonas Johansson 
Linnéa Persson 
Per Ingströmer 
Christina Svensson 

Ekonom § 20, 22 
Ekonom § 20, 22 
Verksamhetsstrateg § 20, 22 
T.f. VA-chef §§ 23-25 
Projektledare §§ 23-25 
T.f. gatu- och parkchef §§ 26-31 
Utredningsingenjör § §§ 26-31 
Trafikingenjör §§ 30-33 
Sekreterare 

Utses att justera: Stig Johansson (S)  

Paragrafer: §§ 20, 22-31, 33-37 

Justeringsdatum:  2017-03-01 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-02-22 

sid 2 av 3 

 

   
Justerande ……………………………………………………  
  Stig Johansson 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-02-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-03-01 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-03-23 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-02-22 

sid 3 av 3 

 

§ 27 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige upphäva skogspolicyn antagen 2009-02-02 KF § 4 
 
att anta ”Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav” under 
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver skogspolicyn 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver skogspolicyn revidera 
riktlinjerna för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav vart femte år. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
De dokument som är riktlinjer för hur kommunens skog ska skötas är levande dokument 
och bör kontinuerligt revideras. Kommunens gröna skogsbruksplan revideras årligen, där 
utförda åtgärder under året dokumenteras. 
 
För skogspolicyn finns det inga riktlinjer för hur ofta den ska revideras. Eftersom 
nuvarande skogspolicy har varit gällande i 8 år och det har skett en del förändringar i 
skogsskötseln sedan dess så har jag tillsammans med mina kollegor på kommunens 
parkenhet gjort en revidering av skogspolicyn/ riktlinjerna för skogen. Denna har gjorts för 
att på ett tydligt sätt förmedla de mål och riktlinjer Karlshamns kommun har för 
kommunens skogsinnehav. Det framtagna förslaget innehåller nya riktlinjer för skötseln av 
Karlshamns kommuns skogsinnehav.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Linnéa Persson daterad 2017-01-26 
 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Tf. gatu- och parkchef Jonas Johansson  
Utredningsingenjör Linnéa Persson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-01-26 Dnr: 2017/403 
 

 
Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Park 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2017-02-22  
 
 
Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige upphäva skogspolicyn antagen 2009-02-02 KF § 4 
 
att anta ”Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav” under 
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver skogspolicyn 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver skogspolicyn revidera 
riktlinjerna för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav vart femte år. 
 
Sammanfattning 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
De dokument som är riktlinjer för hur kommunens skog ska skötas är levande dokument 
och bör kontinuerligt revideras. Kommunens gröna skogsbruksplan revideras årligen, där 
utförda åtgärder under året dokumenteras.   
 
För skogspolicyn finns det inga riktlinjer för hur ofta den ska revideras. Eftersom 
nuvarande skogspolicy har varit gällande i 8 år och det har skett en del förändringar i 
skogsskötseln sedan dess så har jag tillsammans med mina kollegor på kommunens 
parkenhet gjort en revidering av skogspolicyn/ riktlinjerna för skogen. Denna har gjorts för 
att på ett tydligt sätt förmedla de mål och riktlinjer Karlshamns kommun har för 
kommunens skogsinnehav. I bilaga 1 finns det framtagna förslaget på nya riktlinjer för 
skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Linnéa Persson daterad 2017-01-26 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Tf. gatu- och parkchef Jonas Johansson  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-01-26 Dnr: 2017/403 
 

Utredningsingenjör Linnéa Persson 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
Jonas Johansson Linnéa Persson 
T.f. gatu- och parkchef Utredningsingenjör 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut  
Beslut: KF § 4, 2009-02-02

 
 
 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Skogspolicy

 
 

 

Skogspolicy 
 

 

Inledning 
 

Karlshamns kommun äger idag ca 1750 hektar skogsmark. Arealen innefattar även ca 500 
hektar skogsmark i Långasjönäs naturreservat. Däremot ingår ej öarna i skärgården samt den 
skogsbevuxna parkmarken i bebyggelse. 

Teknik och fritidsnämnden har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk. Parkenheten 
svarar för genomförandet tillsammans med en entreprenör. För närvarande har Södra 
uppdraget. Frågor, önskemål, klagomål från allmänheten och kontakter med länsstyrelsen och 
skogstyrelsen utgör en stor del av arbetet med kommunens skog. De praktiska 
skogsbruksåtgärderna utförs av entreprenören och kommunens parkenhet. 

Skogsbruket är certifierat enligt PEFC (Pan European Forest Certification). Certifieringen 
innebär att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och 
sociala/kulturella intressen. 

En grön skogsbruksplan togs fram år 2001 för all skog förutom skärgården och den 
skogsbevuxna parkmarken i bebyggelse. 62 % av skogsinnehavet är i nuvarande 
skogsbruksplan målklassat som PG (produktionsskog med generell naturvårdshänsyn)  
eller K (kombinerat mål med produktionshänsyn), 38 % av skogsinnehavet är i nuvarande 
skogsbruksplan målklassat som NS(naturvårdande skötsel) eller NO(naturvård orört) och 
K(kombinerat mål med naturvårdsintresse).  Nuvarande skogsbruksplan gäller i tio år alltså 
till och med år 2010. 

Ett policy dokument med skötselriktlinjer för kommunens skogar tas fram under 2008-2009 
för att utgöra underlag för upphandling av ny skogsbruksplan under år 2009. 
Skogsbruksplanen bör vara klar i början av år 2010 då den skall utgöra underlag för 
upphandling av skogsentreprenör som bör vara klar år 2011 då den nya skogsbruksplanen 
börjar gälla.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Skogspolicy 
 
 
 

2 

Demokrati och lokalt inflytande 
 
Kommunen ska verka för en ökad lokal förankring i skötseln av skogen. Föreningar som vill 
nyttja skogen ska bemötas positivt av kommunen. Verksamheten ska vara långsiktig och 
förenlig med annat nyttjande av skogen. 

För att öka det lokala medinflytandet i kommunens skötsel av skogen krävs information för 
att göra människor uppmärksamma på den resurs skogen utgör. Det behöver även finnas bra 
information och möjlighet till dialog i samband med skogsåtgärder. Kommunen bör därför 
följa nedanstående rutiner vid större åtgärder i skogen. 

 
 Planerade avverkningar och gallringar planeras en gång om året. 
 Information om planerade åtgärder sker på kommunens hemsida, berörda föreningar t ex   
     orienteringsklubbar, naturskyddsföreningen, skidklubbar och friluftsfrämjandet kallas till  
     informationsträff. 
 Vid större åtgärder nära bostäder ges information till berörd villaförening och till de   
     närmast boende där det finns möjlighet till dialog. 
 Vid akut avverkning t ex barkborre angrepp görs information på kommunens hemsida. 

Skogens rekreationsvärde 

Man har alltmer kommit till insikt om skogens värde för människors hälsa. Forskningsresultat  
visar att rekreationsvärdet av skogen genom minskade samhälleliga kostnader för sjukfrånvaro, 
minskade sjukvårdskostnader, samt överhuvudtaget en positiv inverkan av rekreation på  
människors fysiska och psykiska hälsa. 

Forskningen visar att rekreationsvärdet överstiger virkesvärdet med från tre till 13 gånger.                      
Att en stor värdeskillnad synes föreligga mellan skogen som virkesproducent och skogen som 
rekreationsmiljö betyder naturligtvis inte på något vis att det ena kan lämnas åt sidan till förmån  
för det andra, men på sikt bör avkastningskravet på skogen minskas och istället återföra pengarna  
i form av frilufts och rekreationsanordningar för att öka antalet besökare i skogen. 

Källa: ”Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde” Professor Leif Mattsson, Instutitionen  
för sydsvensk skogsvetenskap SLU, Alnarp. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Skogspolicy 
 
 
 

3 

Policy för kommunens skogsinnehav 

Övergripande policy: 

Kommunens skog ska ha höga och långsiktigt hållbara sociala, miljömässiga och ekonomiska 
värden vilket är i enlighet med skogscertifieringen. 

Skogspolicyn tar hänsyn till: 
 Nationella miljökvalitetsmål 
 Regionala miljömål 
 Kommunens översiktsplan 
 Kommunens handlingsprogram för hållbar utveckling (HUT-programmet) 
 Naturreservatsregler 
 Natura 2000 områden 
 Nyckelbiotoper 
 Ädellövskogsregler    

Sociala mål 
 Skogen bör skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv gynnas. 
 Skogens rekreationsvärde med hänsyn till folkhälsoaspekten ska ökas. 
 I anslutning till friluftsanordningar som t ex motionsspår, anlagda stigar, grillplatser mm  

och tomter bör hänsyn tas till trygghets- och säkerhetsaspekterna. Farliga träd som kan skada 
människor och anläggningar skall åtgärdas. 

 Öka möjligheterna för kommuninvånarna att nyttja kommunens skogar genom att t ex 
tillgänglighetsanpassa vissa motionsspår, promenadstigar, grillplatser mm. 

 Kulturmiljöer bör bevaras och där det är lämpligt göras mer synliga. 
 Öka informationen om natur och kulturhistoriska värden i skogen genom mer information  

bl.a. på kommunens hemsida. 

Miljömässiga mål 
 I kommunens skogar bör en hög generell naturvårdshänsyn gälla. 
 Skogen bör skötas så att förutsättningarna för de arter och naturtyper som finns bevaras  

och utvecklas. 
 Återplantering med rätt trädslag med hänsyn till markförhållanden. 
 Andelen död ved och gamla/grova träd bör öka. 
 Andelen lövträd bör öka särskilt vid vägar och stigar. 
 Naturvårdande insatser som höjer den biologiska mångfalden bör genomföras där det är lämpligt. 
 Viltvård, jakt och skyddsjakt inom skogen skall ske i samarbete med markförvaltaren som 

handhar kommunens jakt och viltvårdsfrågor . 

Ekonomiska mål 
 Skogsbruket skall bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt. 
 Bestånd avsatta för produktion ska ge hög ekonomisk avkastning. 
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Områdesindelning och riktlinjer för skötsel 

För att sköta skogen med god hänsyn till boende, rekreation och produktion behövs olika 
inriktningar i skogsbruksplanen. Skogen indelas i olika skötselområden med utgångspunkt  
från hur skogen nyttjas. Syftet är att de områden som nyttjas mest för rekreation och friluftsliv  
ska få den mest rekreationsanpassade skötseln. Områdesindelningen följer skogsbruksplanens 
avdelningar.  

Allmänna hänsyn för arbete inom skogsbruket i samtliga område 
 

 Skogsskötseln bör ta hänsyn till den biologiska mångfalden. 
 Skogsskötseln bör bedrivas med hänsyn till friluftslivet. 
 Inom naturreservat, Natura 2000-områden, nyckelbiotoper och ädellövskogar ska skogsskötseln 

ske i enlighet med uppgjorda skötselplaner och bestämmelser. 
 Motionsspår, större stigar och leder bör vara framkomliga. 
 Körskador på vägar, motionsspår och vandringsleder bör snarast åtgärdas efter avverkning. 
 Skötseln bör medverka till att skapa en mera stormfast skog. 
 Kemiska bekämpningsmedel bör ej användas inom skogsbruket. 
 Flisning bör utföras under den del av året då detta minst påverkar djurlivet. 

Bostadsnära skog 

Den skog som är belägen närmast fastigheter med en bredd av ca 25-30 meter från tomterna samt 
vissa särskilda områden t ex Väggaparken. Bostadsnära skog bekostas av skattemedel. 

Skötselriktlinjer: 
 Hänsyn bör tas till de boendes synpunkter. 
 Hänsyn bör tas till hur mycket träden skuggar fastigheter, men skogsridån tas inte bort för att 

fastighetsägare skall få full sol. 
 Störningar för antenner, utsikt, löv och dylikt är ej skäl att få träd borttagna. 
 Har fastighetsägare synpunkter på vegetationen utanför fastigheten ska parkenheten kontaktas, 

ingen egen slyröjning eller avverkning får ske. Parkenheten svarar för all röjning och avverkning 
av säkerhetsskäl. 

 Säkerhet prioriteras t ex farliga träd tas bort. 
 Naturlig föryngring bör ske i första hand. 
 Gallring och avverkning bör ske som motormanuell avverkning . 
 Framkörning av virke bör ske vid lämplig väderlek med miniskotare eller liknande maskin  

för att minimera körskador 
 Vid avverkning tas riset främst bort i anslutning till stigar och andra välfrekventerade platser. 
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Tätortsnära och rekreationsskog med produktionsinslag 

Denna typ av skog nyttjas till stor del för rekreation. Här vistas man ofta med ett speciellt syfte. 
Exempel på detta är motionärer, ryttare, fågelskådare, svampplockare, fiskare mm. Områden som 
bör ingå i denna typ av skogar är Långasjönäs naturreservat, Sternö halvön, delar av Svartemosse 
området, områden med friluftsanordningar t ex motionsslingor mm 

Skötselriktlinjer 
   Inom de områden som utgörs av naturreservat och andra skyddade områden ska skogsskötsel ske    
     i enlighet med uppgjorda skötselplaner. 
 Information om skogsskötseln bör ske med t ex naturskyddsföreningen, skid- och 

friluftsfrämjandet, orienteringsklubbar, ornitologiska föreningen och borådet mm. 
 Vid skogsskötsel tas både hänsyn till rekreation och produktionsinriktad skötsel. 
 Avverkning skall ske med moderna metoder men bör anpassas till rådande markförhållande för   
     att undvika skador på strövstigar och vägar. 
 Uppkomna körskador och andra markskador bör snarast möjligt åtgärdas. 
 Föryngring sker med naturlig föryngring och/eller med plantering. Metod och trädslagsval  
     avgörs av markens lämplighet. Utmed vägar och större stigar bör lövskog planteras. 
 Upprätthålla/förbättra standarden på befintliga spår, stigar och andra friluftsanordningar. 
   Öka besöksfrekvensen i skogen genom att tillgänglighetsanpassa vissa spår, stigar, bryggor,   
    grillplatser och andra friluftsanordningar och därmed göra dem mer tillgängliga för   
     funktionshindrade och äldre. 

Produktionsskog 

Förutom generell naturvårdshänsyn tas hänsyn till stigar, leder och andra anordningar för 
friluftslivet. 

Skötselriktlinjer 
 Avverkningsmetoder väljs efter ekonomiska och miljömässiga kriterier. 
 De körskador som uppstår på vägar, stigar och motionsspår bör åtgärdas. 
 Produktionsskogen bör återbeskogas med det trädslag som ger stor avkastning och som anses   
     lämplig med hänsyn till markbeskaffenheten 

_____ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna de föreslagna ändringarna under förutsättning att även de övriga 
medlemskommunerna gör likadant. Ändringarna äger i så fall giltighet fr o m månaden efter det 
sist fattade godkännandebeslutet hos medlemmarna. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har i skrivelse (odaterad), efter 
direktionsbeslut 2016-12-16, tillskrivit alla fem medlemskommuner med ett förslag till 
ändringar av förbundsordningen. 
 
Ändringarna avser dels förbundets ändamål, dels formerna för kostnadstäckningen för 
förbundets verksamheter. 
 
Vad gäller förbundets ändamål består förändringen i att det allmänna ändamålet med 
förbundet specificeras en punktlista där varje uppdrag mer i detalj anges och kopplas till 
bakomliggande lagrum (§ 1 stycke 3). 
 
Vad gäller formerna för kostnadstäckningen för förbundets olika uppdrag och 
verksamheter anges i § 7 stycke 3 på vilket sätt respektive verksamhet skall finansieras 
och, i förekommande fall, fördelningsmekanismerna för detta mellan medlemmarna. 
 
De tillägg till förbundets ändamål som föreslås hanteras idag av kommunens socialnämnd 
och berör adoptioner, faderskapsutredningar och vårdnadsfrågor.  
 
Bedömning 
 
De av förbundet föreslagna ändringarna bör godkännas. 
Beaktat att likalydande beslut skall fattas av alla medlemskommunernas 
kommunfullmäktigeförsamlingar, föreslås att giltigheten för de aktuella ändringarna äger 
rum fr o m månaden efter det att alla medlemskommunerna fattat likalydande beslut 
angående de föreslagna förändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 
2 Förslag på ny förbundsordning 
3 Förbundsordning beslutad 2011-03-18 
4 Ansvarsområden överflyttning till Cura 
 
Beslutet skickas till 
 
Cura Individutveckling 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna de föreslagna ändringarna under förutsättning att även de övriga 
medlemskommunerna gör likadant. Ändringarna äger i så fall giltighet fr o m månaden efter det 
sist fattade godkännandebeslutet hos medlemmarna. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har i skrivelse (odaterad), efter 
direktionsbeslut 2016-12-16, tillskrivit alla fem medlemskommuner med ett förslag till 
ändringar av förbundsordningen. 
 
Ändringarna avser dels förbundets ändamål, dels formerna för kostnadstäckningen för 
förbundets verksamheter. 
 
Vad gäller förbundets ändamål består förändringen i att det allmänna ändamålet med 
förbundet specificeras en punktlista där varje uppdrag mer i detalj anges och kopplas till 
bakomliggande lagrum (§ 1 stycke 3). 
 
Vad gäller formerna för kostnadstäckningen för förbundets olika uppdrag och 
verksamheter anges i § 7 stycke 3 på vilket sätt respektive verksamhet skall finansieras 
och, i förekommande fall, fördelningsmekanismerna för detta mellan medlemmarna. 
 
De tillägg till förbundets ändamål som föreslås hanteras idag av kommunens socialnämnd 
och berör adoptioner, faderskapsutredningar och vårdnadsfrågor.  
 
Bedömning 
 
De av förbundet föreslagna ändringarna bör godkännas. 
Beaktat att likalydande beslut skall fattas av alla medlemskommunernas 
kommunfullmäktigeförsamlingar, föreslås att giltigheten för de aktuella ändringarna äger 
rum fr o m månaden efter det att alla medlemskommunerna fattat likalydande beslut 
angående de föreslagna förändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 
2 Förslag på ny förbundsordning 
3 Förbundsordning beslutad 2011-03-18 
4 Ansvarsområden överflyttning till Cura 
 
Beslutet skickas till 
 
Cura Individutveckling 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-03-08 Dnr: 2017/98 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 70 
Kommunstyrelsen 2017-03-28 91 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna de föreslagna ändringarna under förutsättning att även de övriga 
medlemskommunerna gör likadant. Ändringarna äger i så fall giltighet fr o m månaden efter det 
sist fattade godkännandebeslutet hos medlemmarna. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har i skrivelse (odaterad), efter 
direktionsbeslut 2016-12-16, tillskrivit alla fem medlemskommuner med ett förslag till 
ändringar av förbundsordningen. 
 
Ändringarna avser dels förbundets ändamål, dels formerna för kostnadstäckningen för 
förbundets verksamheter. 
 
Vad gäller förbundets ändamål består förändringen i att det allmänna ändamålet med 
förbundet specificeras en punktlista där varje uppdrag mer i detalj anges och kopplas till 
bakomliggande lagrum (§ 1 stycke 3). 
 
Vad gäller formerna för kostnadstäckningen för förbundets olika uppdrag och 
verksamheter anges i § 7 stycke 3 på vilket sätt respektive verksamhet skall finansieras 
och, i förekommande fall, fördelningsmekanismerna för detta mellan medlemmarna. 
 
De tillägg till förbundets ändamål som föreslås hanteras idag av kommunens socialnämnd 
och berör adoptioner, faderskapsutredningar och vårdnadsfrågor.  
 
Bedömning 
 
De av förbundet föreslagna ändringarna bör godkännas. 
Beaktat att likalydande beslut skall fattas av alla medlemskommunernas 
kommunfullmäktigeförsamlingar, föreslås att giltigheten för de aktuella ändringarna äger 
rum fr o m månaden efter det att alla medlemskommunerna fattat likalydande beslut 
angående de föreslagna förändringarna. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-03-08 Dnr: 2017/98 
 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning 
2 Förslag på ny förbundsordning 
3 Förbundsordning beslutad 2011-03-18 
4 Ansvarsområden öerflyttning till cura 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Cura Individutveckling 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Medgivande att ta emot ett barn för adoption 
 

6 kap. 12 § SoL 

Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 
 

6 kap. 13 § SoL 

Beslut att vägra samtycke till att adoptionsförfarandet får 
fortsätta 
 

6 kap. 14 § SoL 

Beslut om att begära polishandräckning för att bereda läkare 
tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till 
läkarunder-sökning. 
 

43 § 1 st. LVU 

Beslut om att ej inleda, eller lägga ned påbörjad, 
faderskapsutredning/ 
föräldraskapsutredning vid ifrågasatt faderspresumtion 

2 kap 9 § FB  

Beslut i fråga om yttrande till domstol i adoptionsärende  4 kap 10 § FB 
Talan rörande överflyttning av vårdnad då en eller båda 
föräldrarna är förhindrade att utöva vårdnaden 

6 kap 8 a § FB 

Talan om överflyttning av vårdnad då en eller båda föräldrarna 
är döda eller då barnets står under vårdnad av endast den ena 
föräldern och den föräldern dör. 

6 kap 9 § FB 

Talan om överflyttning av vårdnad från särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB 

Beslut om att åtgärd till stöd för barn får vidtas när endast en av 
två vårdnadshavare samtycker till detta 

6 kap 13 a § FB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att byta namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd. 
 
att anta reglemente för nämnden för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-01-17 § 3) om 
förnyad annonsering av förvaltningschef till förvaltningen för social utveckling uppkom 
förslag om namnändring på förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 
2017 § 23 att ändra namnet på förvaltningen för social utveckling till förvaltningen för 
arbete och välfärd. 
 
I samband med namnbytet har förslag uppkommit om att även namnet på underliggande 
nämnd ska ändras, från socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
En följd av beslutet blir att namnet behöver bytas ut i reglementet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Förslag om byte av namn på socialnämnden (2017-02-16) 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Socialnämnden 
Förvaltningschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att byta namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd. 
 
att anta reglemente för nämnden för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-01-17 § 3) om 
förnyad annonsering av förvaltningschef till förvaltningen för social utveckling uppkom 
förslag om namnändring på förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 
2017 § 23 att ändra namnet på förvaltningen för social utveckling till förvaltningen för 
arbete och välfärd. 
 
I samband med namnbytet har förslag uppkommit om att även namnet på underliggande 
nämnd ska ändras, från socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
En följd av beslutet blir att namnet behöver bytas ut i reglementet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Förslag om byte av namn på socialnämnden (2017-02-16) 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Socialnämnden 
Förvaltningschef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-16 Dnr: 2017/704 
 

 
Karlshamns kommun ∙Omsorgsförvaltningen ∙Omsorgsförvaltningen 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 72 
Kommunstyrelsen 2017-03-28 96 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Byte av namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att byta namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd. 
 
att anta reglemente för nämnden för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-01-17 § 3) om 
förnyad annonsering av förvaltningschef till förvaltningen för social utveckling uppkom 
förslag om namnändring på förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 
2017 § 23 att ändra namnet på förvaltningen för social utveckling till förvaltningen för 
arbete och välfärd. 
 
I samband med namnbytet har förslag uppkommit om att även namnet på underliggande 
nämnd ska ändras, från socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
En följd av beslutet blir att namnet behöver bytas ut i reglementet.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse – Förslag om byte av namn på socialnämnden (2017-02-16) 
 
2.11 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Socialnämnden 
Förvaltningschefen för arbete och välfärd 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-02-16 Dnr: 2017/704 
 

 
Annabel Cifuentes  
Kommunjurist  
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för nämnden för arbete 
och välfärd 

Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Beslutsstöd Kansli 
Gäller från:  lagakraftvunnet beslut 
Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 tråder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12.01, § 11, 
2015-02-02, § 162, 2016-12-19

 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 
1 § 
Nämnden för arbete och välfärd består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
2 § 
Bland nämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och vice 
ordförande.  
Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 
 
Arbetsformer 
3 § 
För nämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 
4 § 
Nämndens ansvarsområden omfattar: 
- individ- och familjeomsorg, 
- socialpsykiatri,  
- arbetsmarknad och sysselsättning och 
- integration. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

2

Demokrati och medborgarinflytande 
5 § 
Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 
6 § 
Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 
- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  
- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 
- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat månadsvis, med 

undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, genomföra 
budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi för 
redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive uppföljningsmånads 
utgång. 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag.  

7 § 
Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  
- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 

berörs av nämndens ansvarsområde, 
- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 
- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 
- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 

över, 
- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar, samt 
- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 
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Särskilda uppgifter 
8 § 
Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), 
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, föräldrabalken, ärvdabalken, lag 
om psykisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykisk vård (LRV), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och annan därtill hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 

föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, 
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver det, 
Därutöver ska nämnden: 
- svara för upphandling, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad upphandling 

med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur, 
- handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet, 
- hyra in de bostäder som behövs för verksamheten, 
- verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 

genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av de lokaler 
som används inom verksamheten samt 

- vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

 
Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  
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Samrådsskyldighet 

11 § 
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.  
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2017/1228 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa sammanträdestiderna för år 2018 i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Följande förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige har utarbetats:  
 
Kommunfullmäktige 
kl. 17.00- 
19 februari 
19 mars 
9 april 
21 maj 
18 juni 
17 september 
22 oktober 
19 november 
17 december 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och styrelser 
Administrativ chef 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2017/452 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Inkomna motioner april 
 
Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i april. Enligt rutinerna ska 
de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om att neka upplåtelse av kommunägdmark till cirkusar där uppvisande av 
djur ingår – Anderas Saleskog (S), Siri Näslund (S), Anki Hansson (S), Tobias 
Folkesson (S) 

 
Bilagor 
1 Motion djurcirkus 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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2016-03-27 

	
 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

 

Cirkus med djur på kommunal mark 
Sverige anser vi oss ha "världens bästa djurskyddslag". Det är ett påstående som 
förpliktigar om det ska kunna överensstämma med verkligheten.  

Trots ett allt större ifrågasättande om det etiskt och moraliskt försvarbara att hålla djur 
på cirkus, är det fortsatt tillåtet att visa djur på cirkus. Det sänder signalen - inte minst 
till barn och ungdomar - att djur kan användas för nöjes skull.  

Ett förbud för vilda djur på cirkus är en principiellt viktig fråga.  Djurs välmående är 
viktigare än det kortvariga nöje som en cirkusföreställning ger åskådarna. Många av 
de djur som turnerar med cirkusar utsätts för stress vid transporter. Deras utevistelse 
begränsas till tillfälliga inhägnader. Konsterna är ofta onaturliga för djuren.  

I det vilda går till exempel elefanter 3 - 4 km per dag, men de sitter eller står aldrig 
på bakbenen. Rörelsen gör att den tunga elefanten sliter på lederna, med ledskador 
som följd. På cirkus hålls de i små tillfälliga inhägnader och utsätts för ständiga 
transporter och uppbrott. Sjölejon har ett grundläggande simbehov och behöver få 
simma i stora mängder vatten för att må bra. De är också mycket aktiva djur. Cirkusar 
under turné har inte möjlighet att tillhandahålla den mängd vatten som är nödvändig 
och de kan inte ge sjölejonen miljöberikade bassänger som påminner om sjölejonens 
naturliga miljö. 

Sveriges Veterinärförbunds grundinställning är att inga djur bör förekomma på cirkus. 
Veterinärförbundet skulle vilja vill se en omvänd lista jämfört med nuvarande 
föreskrifter om vilka djur som inte får hållas på cirkus. Enligt veterinärförbundet vore 
det vore bättre med en lista som reglerade vilka djur som fick hållas på cirkus, och att 
alla andra är undantagna. 

Med anledning av ovanstående föreslå vi kommunfullmäktige:  

Att Karlshamns kommun nekar upplåtelse av kommunägd mark till  
cirkusar där uppvisandet av djur ingår. 

 

Andreas Saleskog             Siri Näslund 
 
 
Anki Hansson              Tobias Folkesson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2015/115 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden - Emma Mattsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Emma Mattssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-26 har Emma Mattsson (S) meddalat att hon önskar avsäga sig 
uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Emma Mattsson (S) daterad 2017-03-26. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2015/118 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Sofia Olsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Sofia Olssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-22 har Sofia Olsson (S) begärt att bli entledigad från uppdraget 
som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Sofia Olsson (S) daterad 2017-03-22. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2015/113 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och 
skola - Torgny Lindqvist (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Torgny Lindqvists (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för 
barn, ungdom och skola. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-28 har Torgny Lindqvist (S) begärt att bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Torgny Lindqvist (S) daterad 2017-03-28 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-29 Dnr: 2015/121 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-04-10  
 
 
Entledigande från uppdrag som revisor - Bodil Äikäs (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Bodil Äikäs (SD) avsägelse från uppdrag som revisor. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-12-06 har Bodil Äikäs (SD) begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som revisor på grund av flytt från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Bodil Äikäs (SD) daterad 2016-12-16 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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