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KALLELSE

Karlshamns
kommun
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2018-10-22

Kommunfullmäktige

Dagordning
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ärende
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 20182022
Val av valberedning 2018-2022
Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter
Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala
bolagen
Resultatrapporter per augusti 2018
Delårsrapport per augusti 2018
Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige
Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län t.o.m. 2020
Motion om cirkus med djur på kommunal mark - Andreas Saleskog
(S) och Annacarin Leufstedt (S)
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M)
Motion om inbjudan till "Öppet rådhus" - Magnus Gärdebring (M)
Taxa för myndighetsutövning 2019 - Räddningstjänsten Västra
Blekinge
Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och
dito fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Stadsvapnet
och dito fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB
och dito fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Entledigande från uppdraget som ledamot i karlshamn Energi
Elförsäljning AB och dito fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt
och dito fyllnadsval - Petra C Arrenäs (S) och
Fyllnadsval av revisor - Robert Söderberg (SD)
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Val av justerare /

Godkännande av dagordning /
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-10-10

Dnr: 2018/3512

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022
Förslag till beslut
att utse N N till ordförande
att utse N N till 1:e vice ordförande
att utse N N till 2:e vice ordförande
Sammanfattning
Följande nomineringar har inkommit:
Beslutsunderlag
Nomineringar
Beslutet skickas till
Matrikeln
Hemsidan
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-10-10

Dnr: 2018/3513

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Val av valberedning 2018-2022
Förslag till beslut
att utse nedanstående att utgöra valberedning
Sammanfattning
Enligt § 37 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska nyvalda kommunfullmäktige
inom sig välja en valberedning. Valberedningen ska bestå av en ledamot från vart
och ett av i fullmäktige invalt parti samt lika många ersättare. Bland ledamöterna
väljer fullmäktige ordförande och vice ordförande.
Följande ledamöter med personliga ersättare samt ordförande och vice ordförande
utses till valberedning 2018-2022:
Ledamöter

Personliga ersättare

Beslutsunderlag
Nomineringar
Beslutet skickas till
Envar vald
Matrikeln
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Hemsida

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter /
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att justera bolagsordningen för Karlshamns Kombiterminal AB i enlighet med yrkandet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Sammanfattning
Stadsvapnet i Karlshamn AB har i beslut, 2018-09-24 § 55, föreslagit kommunfullmäktige
anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Bolagsordningarna har förtydligats i sina skrivningar, framförallt under §§ 3-4.
När det gäller Kreativum i Blekinge AB finns för närvarande A- och B-aktier, vilket när
bolaget är helägt av kommunen inte fyller något syfte. Skrivelsen om aktieslagen styrks
därför vilket innebär att aktierna konverteras till ett slag.
En bolagsordning är ny och det gäller Karlshamn Energi Vatten AB som är ett nybildat
dotterbolag till Karlshamn Energi AB. Bolaget ska i enlighet med kommunfullmäktiges
tidigare beslut ansvara för den kommunala VA-organisationen.
Ägardirektivet består, till skillnad från tidigare, av ett dokument som innehåller både
generella och bolagsspecifika direktiv. Här har en betydande förenkling skett och ägarens
direktiv till bolagen är på en mindre detaljerad nivå än tidigare.
För att bolagsordningarna och ägardirektiven ska bli gällande i bolagen krävs
bolagsstämmor i samtliga bolag, vilka kommer kallas under hösten.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Protokollsutdrag SV § 55/2018 Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda
kommunala bolagen
Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Bolagsordning för Karlshamn Energi AB
Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Bolagsordning för Karlshamn Energi Vatten AB
Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB
Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB
Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB
Bolagsordning Karlshamns Kombiterminal AB
Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag
Yrkanden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Per-Ola Mattsson (S) yrkar följande justering av Karlshamns Kombiterminal AB:
Föremål för bolagets verksamhet
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och annan
därmed förenlig verksamhet med anknytning till logistik.
Ändamålet med bolagets verksamhet
§ 4 Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolaget ska vara ägarens redskap i frågor som är kopplade till hamnverksamhet och därtill
hörande logistik.
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Berörda bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid
Kanslichef Erik Bergman
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-09-27

Dnr: 2018/775

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-09
2018-10-22

§
212

Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Sammanfattning
Stadsvapnet i Karlshamn AB har i beslut, 2018-09-24 § 55, föreslagit
kommunfullmäktige anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda
kommunala bolagen.
Bolagsordningarna har förtydligats i sina skrivningar, framförallt under §§ 3-4.
När det gäller Kreativum i Blekinge AB finns för närvarande A- och B-aktier, vilket
när bolaget är helägt av kommunen inte fyller något syfte. Skrivelsen om
aktieslagen styrks därför vilket innebär att aktierna konverteras till ett slag.
En bolagsordning är ny och det gäller Karlshamn Energi Vatten AB som är ett
nybildat dotterbolag till Karlshamn Energi AB. Bolaget ska i enlighet med
kommunfullmäktiges tidigare beslut ansvara för den kommunala VAorganisationen.
Ägardirektivet består, till skillnad från tidigare, av ett dokument som innehåller
både generella och bolagsspecifika direktiv. Här har en betydande förenkling skett
och ägarens direktiv till bolagen är på en mindre detaljerad nivå än tidigare.
För att bolagsordningarna och ägardirektiven ska bli gällande i bolagen krävs
bolagsstämmor i samtliga bolag, vilka kommer kallas under hösten.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Protokollsutdrag SV § 55/2018 Bolagsordningar och ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-09-27

Dnr: 2018/775

3.1 Nya Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn ABny
3.2 Ny Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
3.3 Ny Bolagsordning för Karlshamn Energi AB
3.4 Ny Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB ny
3.6 Ny Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB
3.7 Ny Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB
3.x Ny bolagsordning för Karlshamn Energi Vatten AB
Ny bolagsordning Kreativum
Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag
Bolagsordning Karlshamns kombiterminal
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Berörda bolag
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid
Kanslichef Erik Bergman

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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PROTOKOLL
Stadsvapnet i Karlshamn AB
2018-09-24

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Årydssalen, klockan 08:00–11:30

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Magnus Sandgren
Anders Karlsson
Tommy Strannemalm
Anders Englesson
Ola Persson
Tyrone Svärdh

Arbetstagarrepresentanter:
Övriga:

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Glenn Olofsson, TCO
Roger Bengtsson, LO
Daniel Wäppling, VD
Erik Bergman, kanslichef
Mats Sellfrid, ekonomichef/vice VD

Utses att justera: Tyrone Svärdh
Paragrafer:

§§ 50–62

Justeringsdatum: 2018-09-27
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

……………………………………………………
Tyrone Svärdh
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(S)
(M)
(S)
(SD)
(MP)
(C)
(L)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Stadsvapnet i Karlshamn AB
2018-09-24

sid 2 av 2

§ 55 Bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen 2018/775

Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut
Stadsvapnet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Sammanfattning
Nya bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen har utarbetats.
Dokumenten har förtydligats jämfört med tidigare och det gäller särskilt ägardirektivet.
Beslutsunderlag
VD Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Ägardirektiv
Bolagsordningar för samtliga helägda bolag
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Helägda kommunala bolag
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Stadsvapnet
i Karlshamn AB (556427-2382)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx, xxxx-xx-xx

Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB
Firma
§1
Bolagets firma är Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern
som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att optimera och samordna den ekonomiska verksamheten i de
kommunala bolagen samt bidra till utvecklingen inom Karlshamns kommun.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
13

§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland kommunstyrelsens ledamöter
med ersättare och dotterbolagens ordförande för tiden från den årsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska
ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
2
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§ 12
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och
lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
3

15

§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för
Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx, xxxx-xx-xx

Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamnsfastigheter AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska främja näringslivet i Karlshamns kommun genom att förvalta och
hyra ut lokaler.
Bolaget ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja
fastigheter eller tomträtter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens utveckling.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

2

18

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Kallelse till bolagsstämma
§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse
ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

3
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB
(556188-5160)

Räkenskapsår
§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi AB (556223-8849)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx,xxxx-xx-xx

Bolagsordning för Karlshamn Energi AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamn Energi AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska som lokalt energiföretag bedriva produktion, distribution och handel med el samt
fjärrvärme och fjärrkyla samt anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning
för sådan verksamhet.
Bolaget ska vidare bygga, äga och förvalta och upplåta infrastruktur för elektronisk
kommunikation och därmed genom upplåtelse tillhandahålla tjänster.
Bolaget ska vidare bedriva verksamhet för vatten och avlopp samt därmed sammanhängande
affärsverksamhet samt anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan
verksamhet.
Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i
anslutning till ovan angivna verksamheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att
 med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och långsiktigt
hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och -kyla inom Karlshamns kommun, samt att
 främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed till alla
ovanstående verksamheter sammanhängande tjänster och produkter.
 med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och
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långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp samt därmed sammanhängande
affärsverksamhet
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
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Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse
ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och
lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi AB (556223-8849)

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi Elförsäljning AB
(556527-9345)

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx, xxxx-xx-xx

Bolagsordning för Karlshamn Energi
Elförsäljning AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamn Energi Elförsäljning AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska som lokalt energiföretag bedriva produktion och handel med el samt därmed
sammanhängande verksamhet. Bolaget ska vidare anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar
och utrustning för sådan verksamhet.
Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning
till ovan angivna verksamheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en
långsiktigt hållbar elförsörjning. Detta ska ske genom att med optimalt resursutnyttjande och med hög
leveranssäkerhet producera och sälja el till kunder med tillhörande tjänster och produkter.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Karlshamn Energi AB.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi Elförsäljning AB
(556527-9345)

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor
2
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi Elförsäljning AB
(556527-9345)

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse
ska ske per e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

3
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi Elförsäljning AB
(556527-9345)

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 17
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.
_______

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamns
Hamn AB (556016-9467)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx, xxxx-xx-xx

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamns Hamn AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska bedriva hamnverksamhet samt utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande bedriva och utveckla en rationell och
kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet.
Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och
dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
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Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske till tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Kallelse ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
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§ 12
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för
Karlshamnsbostäder AB
(556526-8355)

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx, xxxx-xx-xx

Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamnsbostäder AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Bolaget ska inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta och utveckla fastigheter eller
tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande lokaler.
Bolaget får även köpa, sälja, förvalta och utveckla andra lokaler om dessa utgör en mindre del av
andra fastigheter, används för offentlig verksamhet eller har ett tydligt samband med den övriga
verksamheten.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolaget ska erbjuda goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i
Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB
(556526-8355)

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget ska finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett
revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

2
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB
(556526-8355)

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före
stämman. Kallelse ska ske genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och
lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
3
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB
(556526-8355)

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Karlshamn
Energi Vatten AB
(

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.
Beslut: KF § xx, xxxx-xx-xx

)

Bolagsordning för Karlshamn Energi
Vatten AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamn Energi Vatten AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Verksamhetsföremål
§3
Bolaget ska bedriva verksamhet för vatten och avlopp samt därmed sammanhängande affärsverksamhet.
Bolaget ska vidare anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet.
Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning till ovan
angivna verksamheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en
långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppsrening. Detta ska ske genom att med optimalt
resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och distribuera vatten till kunder med
tillhörande tjänster och produkter.

Vid likvidation ska bolagets kvarvarande tillgångar tillfalla Karlshamn Energi AB.
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Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske
genom e-post.
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Ärenden på årsstämma
§ 12
Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och
lekmannarevisor det år så har skett
Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt
informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast då inte författningsreglerad sekretess
förhindrar detta.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
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§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun.
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Bolagsordning för Kreativum i Blekinge Aktiebolag

§1 Firma
Bolagets firma är Kreativum i Blekinge Aktiebolag.
§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.
§3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Karlshamns kommun bedriva science center
§4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets ska bedriva utbildning och utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap samt därmed
förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.
§4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan beslut
av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas.
§5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400.000 kronor och högst 1.600.000 kronor.
§6 Antal aktier
Lägst 400 st och högst 1600 st aktier.
§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva styrelseledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.
§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§9 Lekmannarevisorer
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.
§10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före
bolagsstämman. Kallelse ska ske genom e-post.
§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
§13 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.
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§ 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.
§ 15 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun.
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Ägardirektiv Karlshamns kommuns helägda bolag
Inledning
Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB
(Stadsvapnet). När det i texten anges bolagen så omfattas samtliga bolag annars används
Stadsvapnet, dotterbolag (ägda av Stadsvapnet) och dotterdotterbolag (bolag ägda av dotterbolagen)
alternativt bolagets namn för att tydliggöra vilka som omfattas av skrivningen
1. Bakgrund
En betydande del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för
kommunens bolagsverksamhet är att den – liksom kommunens övriga verksamhet – arbetar mot
kommunens mål och vision. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med
kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt.
Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet,
även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora
tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Ansvaret kräver en
löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar
oavsett om de bedrivs i bolags- eller förvaltningsform. Därför måste kommunen vara klar och tydlig
om syftet med ägarskapet, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen. Genom att, i dialog med
bolagens ledning, använda och utveckla de formella styrinstrumenten läggs grunden för en kultur
som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.
2. Syfte
Syftet med detta dokument är att det tillsammans med övriga styrdokument ska vara ett verktyg för
kommunens (genom Stadsvapnet) värdeskapande ägarstyrning. Dokumentet anger också
rollfördelningen mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Stadsvapnets
styrelse, bolagsstämmorna och bolagsstyrelserna.
3. Legala förutsättningar
I kommunallagen (10 kap) anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till
ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom
den kommunala kompetensen. Det är inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga
den kommunala kompetensen.
Enligt praxis och reglering i speciallagar är lokaliseringsprincipen undantagen för vissa verksamheter.
Av 10 kap. 3 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet i ett
helägt kommunalt aktiebolag. Bestämmelserna innebär att kommunfullmäktige ska:
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram
för verksamheten anges i bolagsordningen
3. utse samtliga styrelseledamöter
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas
1
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5. utse minst en lekmannarevisor
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata
utförare.
4. Värdeskapande ägarstyrning
Värdeskapande ägarstyrning innebär att kommunen ska utveckla och samordna kommunens
bolagsverksamhet så att den skapar största möjliga samhällsnytta. Genom öppenhet och tillit för
respektive organs roll kan ett mervärde skapas för kommunen, dess bolag och invånare.
Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag organiserade i en
aktiebolagsrättslig koncern, med Stadsvapnet som dess moderbolag.
Styrningen ska ske genom en samordnad planerings- och uppföljningsprocess som leder
bolagsverksamheten mot kommunens mål och vision.
Samtliga bolag bedriver verksamhet för ägaren och ytterst för Karlshamns kommuns räkning. Detta
innebär att ägaren ser bolagen som verktyg för att uppnå de övergripande målen och skapa nytta för
kommunen. Kommun och bolag ska utnyttja varandras resurser, kompetenser och tjänster för att
uppnå en rationell och effektiv verksamhet samt undvika suboptimering.
5. Roller
5.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga bolag där
kommunen har ett ägarintresse. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal
verksamhet ska bedrivas i bolagsform och fastställer vilket ändamål och vilka befogenheter som ska
gälla för bolagets verksamhet. Formellt utövar kommunfullmäktige sin ägarroll gentemot bolagen
genom att:
•
•
•
•
•
•
•

fastställa bolagsordningar
fastställa ägardirektiv
utse styrelseledamöter
utse lekmannarevisorer
ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i
bolaget
ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag
Besluta om arvoden för styrelseledamöter och lekmannarevisorer i helägda bolag

Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I det fall det uppstår tveksamhet om huruvida ett
ställningstagande krävs ska bolagen samråda med Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid bolagsstämmor
och lämnar instruktion till hur ombuden ska rösta på stämman.
5.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna planering och uppföljning av hela
kommunkoncernen genom en gemensam planerings- och uppföljningsprocess för bolag och
nämnder.
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Kommunstyrelsen bereder frågan om ombud för kommunens aktier i hel- och delägda bolag vid
bolagsstämmor och bereder instruktionen till hur ombuden ska rösta på stämman.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolagen och deras verksamheter. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om
verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i
samråd med bolagens styrelser. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att
överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
Bolagen erinras om att kommunstyrelsen ska fatta årliga beslut om den verksamhet som bolagen
bedrivit varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska kommunstyrelsen
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
5.3 Stadsvapnet
Stadsvapnet utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i
koncernen genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot
kommunens mål och vision.
Styrelsen i Stadsvapnet ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess.
Styrelsen i Stadsvapnet har beredningsansvar för:
• bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen
• ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen
• kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan
beslut fattas i bolagen som ingår i koncernen
5.4 Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt
rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument
som kommunfullmäktige beslutat om även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande
för bolaget.
Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och
besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Stämmoombudet har till uppgift att företräda kommunens eller Stadsvapnets aktier i ärendena på
stämman, enligt instruktion.
Kallelse till bolagstämma ska även tillställas kommunstyrelsen för kännedom.
5.5 Bolagsstyrelser
Bolagsstyrelsernas huvuduppdrag är att säkerställa att målen i ägardirektivet nås, genom att bryta
ner dem i affärsplaner och strategier.
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Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstyrelsen som ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Till skillnad från kommunala förtroendemannauppdrag är
styrelseuppdrag i bolagsstyrelser ett sysslomannauppdrag. Detta innebär att ledamoten förbinder sig
att agera för bolagets bästa inom ramen för bolagsordningen och ägardirektivet. Till följd av dessa
specifika förutsättningar och krav ska ledamöter i kommunens bolagsstyrelser ha genomgått
styrelseutbildning.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen i dotterbolagen
rapporterar till Stadsvapnet enligt utfärdade anvisningar.
Bolagsstyrelserna ska i VD-instruktion ange arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den
verkställande direktören.
5.6 Verkställande direktör
Bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag ska vid tillsättning och entledigande av VD samråda
med Stadsvapnets ordförande.
Beslut om anställning, anställningsvillkor samt övriga frågor som rör VD:s anställningsförhållande tas
av respektive bolag efter samråd med Stadsvapnets ordförande.
Verkställande direktören ska på bästa sätt tillvarata bolagets intresse och tillse att kommunens
ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv och
styrelsebeslut förverkligas.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och dess
verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behöver för sitt arbete.
Verkställande direktören ska arbeta enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställer.
Av instruktionen ska verkställande direktörens beslutsbefogenheter framgå.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.
5.7 Arbetstagarrepresentanter
Principen i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska vara att bolagen avtalar med
arbetstagarorganisationerna som uppbär kollektivavtal enligt ABL regler, om att dessa får utse
representanter som har rätt att delta, yttra sig och framställa yrkanden på styrelsesammanträdena.
Dessa ska inte ha rösträtt men har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Sådant avtal ska
även innehålla bestämmelser om att arbetstagarrepresentanterna ska iaktta samma sekretess som
gäller för styrelsen.
5.8 Närvaro på styrelsesammanträde
Vid styrelsens sammanträden har styrelseledamöter, verkställande direktör, styrelsens sekreterare
närvarorätt och yttranderätt. Efter beslut i styrelsen kan även andra få rätt att yttra sig och närvara.
5,9 Utbildning
Stadsvapnet ansvarar för
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- Grundläggande utbildning för samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer efter
kommunfullmäktiges val av ledamöter och revisorer.
- Särskild till bolagens styrelsesekreterare riktad utbildning.
5.10 Attest- och utanordningsinstruktion med mera
Bolagets styrelse ska fastställa en särskild instruktion, anpassad till bolagets verksamhet, för hur
bolagets ekonomiska transaktioner ska attesteras och utanordnas. Av instruktionen ska framgå att
ingen får attestera egna kostnader och utlägg.
6. Formella styrdokument
6.1 Bolagsordning
Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet vid ägarstyrning och anger det kommunala
ändamålet med verksamheten, det vill säga dess syfte och uppdrag samt de förutsättningar som
gäller vid uppdragets utförande. Utöver ett antal grundläggande regler för aktiekapital,
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, ska det
anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
6.2 Ägardirektiv
Kommunen utövar styrning över sina bolag genom ägardirektiv. Ägardirektiv är ett ensidigt riktat
direktiv till bolaget från ägaren om dennes krav och förväntningar på bolaget.
Ägardirektiven för respektive bolag anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget, med
utgångspunkt i det kommunala ändamålet och av kommunfullmäktige beslutade mål och vision.
Direktiven ska upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter och
mål som har lagts på dem. Antagna ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagens affärsplaner,
strategier, budget och andra styrande dokument.
Kommunfullmäktige kan besluta om ägardirektiv i en särskild fråga för samtliga bolag.
7 Planering, uppföljning och rapportering
7.1 Ekonomi och budget
Budgetprocess samt ekonomisk rapportering ska följa den årsplan som fastställs av kommunstyrelsen
och Stadsvapnet fastställer årligen en tidsplan utifrån detta. Denna ska även innehålla tidpunkter för
övrig ekonomisk rapportering.
Bolagen är delaktiga i kommunens övergripande budgetprocess och kommunfullmäktiges
budgetbeslut omfattar även bolagen i tillämpliga delar.
Stadsvapnet ansvarar för kallelse och agenda till möten som utgör en del av budgetprocessen.
Respektive dotterbolag lämnar budgetunderlag för kommande år till Stadsvapnet som kan läggas till
grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensramar för bolagen.
7.2 Resultatdispositioner
Bolagen ska disponera sitt resultat enligt följande modell, om inte Stadsvapnet beslutar annat:
- Som utgångspunkt gäller bolagets resultat efter finansiella poster.
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- Tillägg görs för eventuell tvingande upplösning av obeskattade reserver som ska redovisas över
resultaträkningen (till exempel periodiseringsfond).
- Avdrag görs för av Stadsvapnet fastställd värdeöverföring i form av koncernbidrag eller utdelning till
Stadsvapnet.
- Bolaget utnyttjar eventuellt skattemässigt underskottsavdrag från tidigare år.
- Bolaget gör maximala skattemässiga dispositioner till exempel överavskrivningar på
anläggningstillgångar.
- Återstående skattepliktigt resultat lämnas som koncernbidrag till Stadsvapnet där beskattning sker
efter eventuell kvittning mot skattemässiga underskott hos övriga bolag i koncernen
- Stadsvapnet lämnar till bolagen ägartillskott motsvarande mottaget koncernbidrag med avdrag för
lagstadgad bolagsskatt enligt föregående punkt, så att givarbolaget ska hamna i samma ekonomiska
ställning som om beloppet i fråga i stället hade beskattats i givarbolaget.
7.3 Utdelning, koncernbidrag och avkastning
Beslut om utdelning från Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Utdelning från bolag ingående
i koncernen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Utdelningens storlek ska
fastställas senast i samband med koncernens budgetberedning så att detta kan arbetas in i
respektive bolags budget.
Stadsvapnet beslutar om koncernbidrag efter samråd med bolagen. Beslut om koncernbidrag ska ske
senast 31 januari som en del i koncernens bokslutsprocess och hänsyn ska tas till 7.2.
Avkastningskrav för Stadsvapnet beslutas av kommunfullmäktige. Avkastningskrav för de i koncernen
ingående helägda bolagen beslutas av Stadsvapnets styrelse efter samråd med bolagen. Detta ska
ske som en del i det löpande målarbetet se 7.6.
7.4 Uppföljning och rapportering
De helägda verksamhetsbedrivande dotterbolagen i koncernen rapporterar beskrivande analyser och
nyckeltal över bolagets måluppfyllelse och ekonomi. Måluppfyllelsen och bolagets ekonomi
rapporteras per tertial i delårsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut till styrelsen i Stadsvapnet.
Bolagens styrelser ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats med bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till
grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap. 1 respektive 9 §§ kommunallagen.
Bolagens lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheterna som utgör ramarna för verksamheten. I det fall
lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister ska dessa löpande kommuniceras
med kommunstyrelsen.
7.5 Ägardialoger
Stadsvapnet ska löpande ha dialog med koncernens bolag liksom i samband med budget- och
bokslutsprocess.
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Kommunens informella styrning över bolagen sker exempelvis genom ägardialoger. Dessa har som
syfte att diskutera strategiskt viktiga frågor samt att följa upp ägardirektiven och i samband med
detta överväga eventuell revidering av befintliga ägardirektiv.
Styrelsen i dotterbolagen ska hålla styrelsen i Stadsvapnet löpande informerad om sin verksamhet
och om frågor av större vikt, för vidarerapportering till ägaren, Karlshamns kommun.
7.6 Målarbete
Kommunens samtliga helägda bolag ska ha ett aktivt målarbete som syftar till att bidra till att
utveckla Karlshamns kommun i positiv riktning i och bidra till ökad måluppfyllelse inom de
övergripande mål som kommun fullmäktige fastställer årligen i samband med budgetbeslutet.
Varje bolag utarbetar bolagsspecifika mål utifrån kommunfullmäktiges och Stadsvapnets (gäller bolag
inom koncernen) övergripande mål samt bolagets egen vision och affärsidé.
Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestationer över tiden samt
med andra jämförbara bolag.
Varje bolag ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i syfte att reducera bolagets negativa miljöavtryck.
För detta ska det finnas särskilda mål.
Bolagens långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja
god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.
Kommunfullmäktige och/eller Stadsvapnet tar fram bolagsspecifika mål för soliditet och avkastning.
Bolagen kan utöver detta ta egna mål med högre ambition.
8. Allmänna handlingar och arkiv
För att uppfylla lagstiftningens krav på skyndsam handläggning bör respektive bolagsstyrelse
bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om utlämnade av allmän handling.
Bolagen omfattas, enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen, av samma regler som de kommunala nämnderna när det gäller allmänna handlingar,
diarieföring, krav på handläggningen med mera.
Bolagen ska tillämpa den av Karlshamns kommuns vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.
Karlshamns kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolagen.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Karlshamns kommun.
9. Försäkringar
Varje bolag i Karlshamns kommuns bolagskoncern ska ha ansvarsförsäkring för verkställande direktör
och styrelse. Sådan försäkring kan tecknas genom kommunens försorg.
10. Köp och försäljning av fastigheter och bolag
Bolagen inom koncernen ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB
innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av
bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska
överlämnas till kommunfullmäktige.
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I det fall det bildade/köpta bolaget är helägt gäller att kommunfullmäktige ges möjlighet att fastställa
om det kommunala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara detsamma som gäller
för moderbolaget. Fullmäktige ska dessutom utse styrelse och lekmannarevisor i det särskilda
bolaget.
11. Beslut i frågor som påverkar andra bolag eller ägaren
Innan beslut som påverkar bolag inom koncernen eller ägaren ekonomiskt eller organisatoriskt ska
samråd ske med Stadsvapnet när det gäller bolagen eller kommunstyrelsen när det gäller ägaren.
12. Bolagen
För varje helägt bolag gäller utöver ovanstående nedanstående bolagsspecifika punkter.
12.1 Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi AB med dotterbolagen Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi
Vatten AB ska som lokalt energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och
miljövänliga energi, elektronisk infrastruktur samt vatten- och avloppslösningar samt därmed
sammanhängande affärsverksamhet.
Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att
 med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god och
långsiktigt hållbar försörjning av el samt fjärrvärme och -kyla inom Karlshamns kommun,
samt att
 främja utvecklingen av samt tillgången till elektronisk infrastruktur och därmed alla
ovanstående sammanhängande tjänster och produkter.
 erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en långsiktigt hållbar vattenförsörjning
och avloppsrening.
Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med el samt fjärrvärme och -kyla samt
anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet.
Bolaget ska vidare bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation.
Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning
till ovan angivna verksamheter.
Med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och distribuera vatten till
kunder inom Karlshamns kommun
Tillhandahålla miljövänliga och effektiva avloppslösningar
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Bolaget ska teckna avtal med fastighetsägare om särskilda villkor gällande användningen av den
allmänna VA-anläggningen för de fastigheter som bolaget efter en bedömning finner avviker från de
förhållanden som normalt råder i en allmän VA-anläggnings område. Avgifterna som enligt avtalet
ska tas ut ska utgöra full täckning för bolagets kostnader.
12.2 Karlshamns Hamn AB
Med bolaget avses Karlshamns Hamn AB samt det helägda bolaget Karlshamn Kombiterminal AB
Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och
logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet.
Bolaget ska tillsammans med näringslivet och Karlshamns kommun bidra till att Karlshamn och dess
region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och
terminalverksamhet samt erbjuda därtill hörande speditionstjänster.
För att optimera Bolagets utbud av tjänster ska Bolaget, när så bedöms gynnsamt, samarbeta med
andra bolag och verksamheter inom logistik och transportsektorn.
Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten.
12.3 Karlshamnsbostäder AB
Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå
detta. Bolaget ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida
bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla fastigheter eller
tomträtter med bostadslägenheter och lokaler.
Bolaget ska på affärsmässiga principer:
-äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till
exempel för ungdomar, studenter samt äldre personer med särskilda behov
- aktivt bidra till utveckling av bostadsområden
- arbeta för att utveckla och tillhandahållna de produkter och tjänster i boendet som efterfrågas.
Fastighetsbestånd
9

52

Bolagets fastighetsbestånd ska ha en omfattning och spridning så att det bidrar till verksamhetens
inriktning och har en god geografisk spridning i kommunen.
Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredställande rörlighet på
bostadsmarknaden i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgodose
efterfrågan, om byggbar mark finns tillgänglig och det kan ske inom sunda affärsmässiga principer.
Hyresgästinflytande
Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till inflytande över boendet och ska bidra till
att utveckla formerna för de boendes inflytande.
Hållbar utveckling, ekonomiska aspekter
Bolaget ska ha en hyressättning som är tillräcklig för att trygga fastigheternas goda bestånd och för
att uppnå en rimlig avvägning av risk mellan upplånat och självfinansierat kapital
Hållbar utveckling, socialt ansvar
Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och
därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen och är
ett gemensamt ansvar. Den sociala aspekten i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas.
Hållbar utveckling, ekologiskt ansvar
Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar och inom den affärsmässiga principen
kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.
12.4 Karlshamnsfastigheter AB
Verksamhetens syfte

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och främja etableringar.
Uthyrning av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att främja kommunens
utveckling och därmed bidra till arbete och sysselsättning.
Bolaget ska tillhandahålla verksamhetslokaler och därigenom främja etableringar i kommunen.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska inom Karlshamns kommun äga, köpa, sälja utveckla, bebygga och förvalta lokaler.
Bolaget ska avyttra de fastigheter, som bör ägas av annan och/eller som inte längre behövs i Bolagets
verksamhet.
12.5 Kreativum AB
Verksamhetens syfte
Bolagets syfte är att stärka kommunens attraktionskraft och bidra till ett ökat intresse för
naturvetenskap och teknik genom att bedriva Science center.
Verksamhetens inriktning
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Bolaget ska stimulera en kreativ utveckling i hela Blekinge genom att bedriva utbildning och
utställningsverksamhet som stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom
naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap
Bolaget kan bedriva annan verksamhet som har anknytning till det som bedrivs inom science centers
ram.
Bolaget ska bedrivas affärsmässigt.
12.6 Stadsvapnet AB
Bolagets verksamhet syftar till att:
- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med dessa om vilka frågor
som ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande respektive godkännande
- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier
och andelar i de bolag som ägs av Karlshamns kommun
- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag nå ökad effektivisering och ett optimalt
utnyttjande av kommunens resurser
- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens utveckling
- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Karlshamn till en attraktiv kommun att bo och
verka i samt uppleva
- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i förvaltningsform
- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning från kommunens bolag till ägaren i form av
utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern
som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag.
Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger att
övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv
ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra
styrdokument som ägaren delger Bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår fastslagna mål.
Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att optimera koncernens
resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se till att de kommunala
bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina verksamheter.
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Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB
Firma
§1
Bolagets firma är Karlshamn Kombiterminal AB.

Säte
§2
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet
§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och annan därmed förenlig
verksamhet med anknytning till logistik.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.
Bolaget ska vara ägarens redskap i näringspolitiska frågor som är kopplade till hamnverksamhet
och därtill hörande logistik.
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Karlshamns Hamn AB.

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning
§5
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital
§6
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Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier
§7
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

Styrelse
§8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för en tid av fyra år från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige
ägt rum.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer
§9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§ 10
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma
§ 11
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske
genom e-post.

Ärenden på årsstämma
§ 12
Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
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På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordning

7.

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10.

Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor

11.

Val av auktoriserad revisor

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Räkenskapsår
§ 13
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning
§ 14
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.
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Inspektionsrätt
§ 15
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen
§ 16
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns
kommun.
_______
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Enligt kommunens styrsystem ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin
verksamhet efter april, efter augusti och i samband med bokslut.
I resultatrapport för augusti 2018 ska redovisning ske av:
- Analys och utveckling över nämndens arbete med KF inriktningsmål
- Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla
budgetram.
- Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer.
- Uppföljning av intern kontroll
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-08-31 som redovisas till
kommunfullmäktige. I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av
måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt ekonomisk
uppföljning av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad
ekonomisk analys.
Nämndernas resultatrapporter är också underlag för kommunens delårsrapport som
redovisas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Bolagens resultatrapporter
Nämndernas resultatrapporter
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid
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2018-10-03

Dnr: 2018/3435

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-09
2018-10-22
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Resultatrapporter per augusti 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Enligt kommunens styrsystem ska nämnderna redovisa utveckling och resultat
inom sin verksamhet efter april, efter augusti och i samband med bokslut.
I resultatrapport för augusti 2018 ska redovisning ske av:
- Analys och utveckling över nämndens arbete med KF inriktningsmål
- Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för
att hålla budgetram.
- Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer.
- Uppföljning av intern kontroll
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-08-31 som redovisas till
kommunfullmäktige. I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av
måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt
ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för perioden med prognos för
helår samt kortfattad ekonomisk analys.
Nämndernas resultatrapporter är också underlag för kommunens delårsrapport
som redovisas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Bolagens resultatrapporter
Nämndernas resultatrapporter
Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid

Mats Sellfrid
Ekonomichef
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2018-09-27
Till Stadsvapnet

Resultatrapport per 180831
Ekonomisk översikt
Helårsprognosen för Karlshamns Hamn ABs resultat är 21,0 mnkr vilket avviker från
helårsbudgeten med 19,0 mnkr. Orsaken till detta är förskjutningar i arbetet som
planerats med Nordstream samt att kringkostnader för projektet kraftigt överstigit
tidigare bedömning. Avvikelsen beror också på en minskad vinst på olja jämfört med 2017
pga. en mycket dålig konjunktur för oljelagring.
Karlshamn Energi AB prognosticerar ett helårsresultat på 19,5 mnkr vilket är 5,5 mnkr
bättre än helårsbudgeten på 14,0 mnkr. Detta beror främst på en hög andel förnyelsebar
fjärrvärme med leverans från Södra Cell.
Karlshamnsbostäder ABs årsprognos pekar mot ett resultat på 35,1 mnkr vilket nästan
motsvarar det budgeterade resultat på 35,2 mnkr.
Helårsprognosen för Karlshamnsfastigheter ABs är i nivå med helårsbudgeten på -5,0
mnkr.
Kreativum i Blekinge AB prognosticerar ett helårsresultat som är 0,1 mnkr sämre än
budgeterat resultat på -2,8 mnkr.
Nettoinvesteringarna prognosticeras uppgå till totalt 586,9 mnkr 2018. Fördelningen enligt
följande:

Bolag tkr
KHAB
KABO
KEAB
KAFAB
KREATIVUM
Totalt

Budget 2018

Prognos 2018

108 365
364 000
99 000
15 500
0
586 865

108 365
190 000
81 000
15 500
0
394 865

Avvikelsen jämfört med budget beror för KEAB:s del på förskjutningar i Stilleryd och Östra Piren
(fjärrkyla) samt senareläggning av projekt på Mörrums panncentral.
För KABO:s del beror avvikelsen på förseningar av Östralycke 4, förskjutning av renovering
Möllebacken samt att flera andra mindre projekt dragit ut på tiden.

1(3)
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2018-09-27
Slutkommentar ekonomisk prognos
Karlshamnsbostäder AB, Karlshamn Energi AB och Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter
åtta månader en årsprognos där resultatet bedöms bli i nivå med eller bättre än budgeterad
nivå. Kreativum i Blekinge AB prognosticerar en negativ avvikelse på 0,1 mnkr och Karlshamns
Hamn AB prognosticerar en negativ avvikelse på 19,0 mnkr.
Nettoinvesteringarna totalt för samtliga bolag beräknas bli 192,0 mnkr lägre än vad som
budgeterats.

Sammanfattning av bolagens resultatrapporter januari – augusti 2018
Här sammanfattas delar av bolagens resultatrapporter.
För utförligare analys och information, se respektive bolags resultatrapport.

Utmaningar som bolagen lyfter fram:

Bolag
KAFAB
KAFAB
KABO

KEAB
KHAB

KREATIVUM

Utmaningar
Att genomföra energibesparing på Halda UC genom att byta ut gamla
ventilationsaggregat i Blå Hallen
Lösa problemen på solskydden på NPSP
 Stora problem med hyresöverenskommelse efter ombyggnad av
Möllebacken – omtag kan bli nödvändigt
 Slutförhandling angående hyressättning ej klar för Ekegården, Östralycke
1-3 och Östralycke 4. Dock inne i slutskedet.
 Ägardirektiv fördröjda – kräver extrastämma under hösten
 Nytt bostadsförsörjningsprogram på väg fram
 Partiell omorganisation
 Social oro tenderar öka
Valet 9 september
Involvering av verksamheten inom vatten & avlopp är en utmaning men bedöms
hanterbar och under kontroll.
Oljekonjunkturen för lagring är nu den sämsta sedan förra gången oljepriset
rusade 2014, vilket påverkar vinstnivån i bolaget. Nordstreamprojeketet blir
förskjutet med ett 6 månaders uppehåll under 2018. Detta förskjuter vinster till
2019.
Trots rekryteringar finns fortfarande vakanser som påverkar bolagets verksamhet.
Nya personalresurser behöver tid för att komma till full produktivitet.

Framgångar som bolagen lyfter fram:
Bolag

Framgångar

2(3)
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2018-09-27
KAFAB
KAFAB
KAFAB
KAFAB
KABO

En ökad uthyrningsgrad totalt för alla våra fastigheter till 96% (2017-12-31, 88%)
Erbjuder anpassningsbara lokaler till näringslivet
Kontrakterar 10 nya hyresgäster varav två strategiska hyresgäster för NetPort
Science Park
Omplacering av flera befintliga hyresgäster på Halda UC för att kunna öka
uthyrningsmöjligheterna i fastigheten.
 Omfattande utbildning i affärsmannaskap flyter på väl
 Det årliga effektiviseringsmålet om plus 2 Mkr har redan passerat målet
 Den nyinrättade Bosociala enheten kom i rätt tid för att möte social oro
 En partiell bruksvärdering indikerar att det finns fastigheter som åsatts för lågt
bruksvärde, vilket kan öppna upp för hyreshöjningar
 EPC-projektet är planmässigt inne i verkställighetsfasen
 Ett nytt Trygghetsboende om 23 lägenheter är kontrakterat – klart sep-19
 8-årigt partneringavtal tecknat med JSB
 Östralycke IV rullar på planenligt
 Riksmannagården i Mörrum såld
 Ombyggnaden av två våningsplan i Svängsta till socialförvaltningen har påbörjats
 Långsiktiga låneplaceringar om 200 MSEK till förmånliga villkor

KEAB

Positiv resultatutveckling även under andra tertialet 2018; redovisat resultat är bättre än
både budget och föregående år.
I verksamheten pågår flertalet projekt inom både Bredband, Värme, Elnät och
Administration.
KEAB har startat ett utvecklingsarbete inom IoT (Sakernas Internet) i samarbete med ett
antal andra kommunala energibolag inom den s.k. Stadshubsalliansen. KEAB har även
lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner.
Förberedelser pågår för att ta över verksamheten för Vatten och Avlopp per 1 januari
2019.

KHAB

Indikatorer överträffar målsättningar medan resultat halveras jämfört med budget.
Vinsten beräknas dock bli mycket bra med historiska jämförelser.

3(3)
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RESULTATRAPPORT Karlshamnsfastigheter AB 2018
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamnsfastigheter AB
Rune Andersson
Marie Håkansson Wahlström

Bolagets verksamhetsområden






Kommersiella fastigheter
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Inriktningsmål:1 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
o Att leva, verka och bo är tre viktiga parametrar. Med våra lokaler är vi en del i att erbjuda en god livskvalité då vi kan vara med och erbjuda
ändamålsenliga lokaler för olika behov. Med detta grundar vi för fler arbetstillfällen inom kommunen.
o Våra fastigheter ska generera till inspirerande mötesplatser. Mötesplatser som främjar till interaktion mellan olika företag, forskare och
kommuninnevånare i sin tur utveckling för våra hyresgäster och företag. Exempel på mötesplatser som vi utvecklar är tornrummet i etapp 5
och Deltat på NetPort Science Park och Trädgårdsrummet på Halda Utvecklingscentrum.
o De fastigheter vi bygger och förvaltar erbjuder en trygg miljö för de som brukar dem.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 1:1 Kommuninvånarna har egen
försörjning

Karlshamnsfastigheter erbjuder
ändamålsenliga och anpassningsbara
lokaler.

Skriv bolagets indikator

Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Inriktningsmål:2 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
o Företagare och kommuninnevånare har varit delaktiga i processen att ta fram etapp 5.
o I fastigheten Emigranten 1 planeras det för konsertlokal, biograf samt ett ”VIP:rum” för kommuninnevånare och företagare att hyra.
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o

I flera av våra fastigheter hyr vi ut lokaler till restauranger öppna för allmänheten vilket ökar tillgängligheten i områdena samt möjliggör att
driva företag.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

KF 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för
ett växande näringsliv och en attraktiv
och hållbar livsmiljö

Bolaget bidrar till att vara en del av en
attraktiv stadskärna för många med
restaurangbesök, bio, konserter, olika
upplevelser planerade och oväntade.
Exempel på mötesplatser som vi
utvecklar är tornrummet i etapp 5 och
Deltat på NetPort Science Park och
Trädgårdsrummet på Halda
Utvecklingscentrum

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart
KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart
KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart
KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Bolagets indikator

Utfall indikator

Att våra hyresgäster inkl. restauranger sop
sorterar genom att vi tillhandahåller
utrymme.
Minskade och relevanta energikostnader i
alla fastigheter

100 %

Helt

70 %

Delvis

Använda miljöklassat byggnadsmaterial
vid ny- och ombyggnationer

50 %

Delvis

En elbil som företagsbil

100 %

Helt

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Inriktningsmål:3 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
o Etapp 5 står inflyttningsklart 2020
o I fastigheten arbetar 450 personer 2025
o Utbildningslokaler för olika utbildningsanordnare finns i flera av våra fastigheter.
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o

Företag, organisationer och medborgare har medverkat till hur utformningen har vuxit fram i etapp 5

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 3:2 Kommuninvånarna ges lika
möjligheter och rättigheter i samhället
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Erbjuda anpassningsbara lokaler inom olika
prisnivåer
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

100 %

Delvis

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Inriktningsmål:4 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
o Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Vi bygger fastigheten som attraherar framtidens forskare och företag via etapp 5
och 6 på NetPort Science Park.
o I våra fastigheter finns lokaler som passar företag i de olika utvecklingsfaser de befinner sig i.
o Bidra till att nya företag väljer Karlshamn som etableringsort
o Bidra till att företag väljer att stanna kvar och växer efter sina förutsättningar i våra fastigheter.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Att öka uthyrningen där det är möjligt. Idag
96% uthyrningsgrad.
Erbjuda rätt lokal till rätt hyresgäst

Skriv bolagets indikator

Välj status

100 %

Helt

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
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KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Välj KF mål
Välj KF mål

Erbjuda flexibla lösningar efter hyresgästens
behov och fastigheternas möjligheter
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

100 %

Helt

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Karlshamnsfastigheter AB har en effektiv och innovativ organisation bestående av tre tjänstemän. Mål att ha fortsatt lågt sjukskrivningstal samt
relevant kompetensutbildning. Fokus på den ekonomiska transparensen kopplat till bästa möjligheten att följa det ekonomiska flödet samt
uppföljning av intäkter och kostnader.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi
KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Effektivisera energikostnaderna
Utveckla och inspirera medarbetarna

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status

Relevanta underhållsplaner för alla
fastigheter
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator

Välj status

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Genomföra energibesparing på Halda UC genom att byta ut gamla ventilationsaggregat i Blå Hallen.
Lösa problemen på solskydden på NPSP
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3. Bolagets framgångar
Kommentera framgångar under 2018
En ökad uthyrningsgrad totalt för alla våra fastigheter till 96% (2017-12-31, 88%)
Erbjuder anpassningsbara lokaler till näringslivet
Kontrakterar 10 nya hyresgäster varav två strategiska hyresgäster för NetPort Science Park
Omplacering av flera befintliga hyresgäster på Halda UC för att kunna öka uthyrningsmöjlighetrna i fastigheten
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Periodens utfall

Prognos helår

Budget helår

Periodens utfall
Bokslut
föregående år föregående år

Rörelsens intäkter

15176

22536

22536

14750

22092

Rörelsens kostnader

-15122

-23677

-23677

-16673

-24228

0

0

0

2

10

-2006

-3890

-3890

-2213

-2707

Resultat efter finansiella poster

-1952

-5031

-5031

-4134

-4833

Nettoinvesteringar

11789

15500

15500

8362

15700

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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5. Ekonomisk analys
Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet
Intäkterna är något högre och kostnaderna något lägre 2018 än föregående år vid samma period. I linje med vår lagda budget. Vi ligger bra
till i dagsläget vad gäller utgifter och intäkter. Vi dock några åtgärder i fastigheterna som är inplanerade och ska kostnadsföras under åtet.

72

RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2018
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamnsbostäder AB
Ola Persson
Stefan Nilsson

Bolagets verksamhetsområden


Kabo ska inom Karlshamns kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja
fastigheter. Inga begränsningar finns vad avser upplåtelseformer, dvs Kabo äger rätt att arbeta
med såväl hyresrätter som bostadsrätter, villor och ägarlägenheter. Vidare äger Kabo rätt att
med vissa begränsningar arbeta med kommersiella lokaler, vårdfastigheter och fritidslokaler.
Allt ska ske i enlighet med affärsmässiga principer.Kabo har även att ur ett
hållbarhetsperspektiv aktivt verka för sociala frågor samt miljömässiga. Slutligen ska bolaget
verka för att hyresgästerna erbjuds boinflytande och inflytande i bolaget.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet






Det friska åldrandet – samarbete med Lunds Universitet
Utvecklade bredbandsfunktioner till bättre priser
Bättre inomhusklimat – 55 Mkr satsas på ventilation, nya fönster, LED-belysning mm
Konstnärlig utsmyckning i samband med ny- och ombyggnation
Sociala projekt, såsom odlingsbäddar, solrum och områdesaktiviteter

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
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2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.






Ombyggnad (uppgradering) av Möllebacken, 220 lägenheter
Fastighets- och lägenhetsunderhåll utöver rikssnittet
16 nya lägenheter till socialtjänstens klienter
Ytterligare 45 lägenheter i särskilt boende
Nytt Trygghetsboende, 23 lägenheter

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.






Interaktiv hemsida
Ökad satsning på bosociala frågor, bl.a. inrättande 1 april av en ny enhet, Bosociala enheten
Den mångkulturella mångfalden vägs in vid nyrekrytering
Samverkansavtal med Hyresgästföreningen
Öppna bostadsmöten
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KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.









Ombyggnad av Försäkringskassans lokaler till allaktivitetskontor ger fler arbetstillfällen
Fastighetsköp
Beställning av nya detaljplaner
125 nya bostäder fram t.o.m. 2022
Lokalombyggnader för kommersiell verksamhet
Deltagande i Karlshamn satsar och i Net-ports verksamhet
Bostadsgaranti för studenter
Mycket hög investeringstakt

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

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








Stora resurser avsätts till kompetensutveckling
Inre effektiviseringsarbete, bl.a. företagsövergripande utbildning i Affärsmannaskap
Utveckling av digitala hjälpmedel
Självpålagda höga avkastningskrav
LEAN som aktiv styrmodell
Tillämpning av riskanalyser
Noggranna förkalkyler innan investering

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018








Stora problem med hyresöverenskommelse efter ombyggnad av Möllebacken – omtag kan bli nödvändigt
Slutförhandling angående hyressättning ej klar för Ekegården, Östralycke 1-3 och Östralycke 4. Dock inne i slutskedet.
Ägardirektiv fördröjda – kräver extrastämma under hösten
Nytt bostadsförsörjningsprogram på väg fram
Partiell omorganisation
Social oro tenderar öka
Valet 9 september
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3. Bolagets framgångar
Kommentera framgångar under 2018












Omfattande utbildning i affärsmannaskap flyter på väl
Det årliga effektiviseringsmålen om plus 2 Mkr har redan passerat målet
Den nyinrättade Bosociala enheten kom i rätt tid för att möte social oro
En partiell bruksvärdering indikerar att det finns fastigheter som åsatts för lågt bruksvärde, vilket kan öppna upp för hyreshöjningar
EPC-projektet är planmässigt inne i verkställighetsfasen
Ett nytt Trygghetsboende om 23 lägenheter är kontrakterat – klart sep-19
8-årigt partneringavtal tecknat med JSB
Östralycke IV rullar på planenligt
Riksmannagården i Mörrum såld
Ombyggnaden av två våningsplan i Svängsta till socialförvaltningen har påbörjats
Långsiktiga låneplaceringar om 200 MSEK till förmånliga villkor
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Periodens utfall

Prognos helår

Budget helår

Periodens utfall
Bokslut
föregående år föregående år

Rörelsens intäkter

138521

210394

211500

135149

203700

Rörelsens kostnader

-103165

-163282

-161300

-100653

-159400

122

232

600

143

400

-6068

-12250

-15600

-8182

-14200

Resultat efter finansiella poster

29410

35094

35200

26457

30500

Nettoinvesteringar

76962

190000

364000

110886

144000

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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5. Ekonomisk analys
Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet
U
Trots lägre intäkter än budgeterat (beror på felbudgetering) och högre kostnader som beror på högre avskrivningar än
budgeterat kommer vi att nå budgeterat resultat. De högre avskrivningarna beror på att vi har gjort vissa justeringar i vårt
anläggningsregister. På grund av lägre räntekostnader än budget, som beror på att ränteläget är fortsatt lågt på de lån som
är placerade på rörlig ränta, når vi ändå upp till uppsatt resultatmål för 2018.
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2018
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Karlshamn Energi AB
Tyrone Svärdh
Anders Strange

Bolagets verksamhetsområden






Värme & Kyla
Elnät
Bredband
Elproduktion Vindkraft
Elhandel
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
KEAB har inget mål under denna rubrik.

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela kommunen. Under 2018 pågår utbyggnad till resterande
villaområden i tätort och planering pågår för att påbörja utbyggnad till landsbygd.
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom
kommunen.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för
ett växande näringsliv och en attraktiv
och hållbar livsmiljö

Utbyggnad av infrastruktur av bredband till
villor, företag resp. lägenheter

Utbyggnadsplan

Helt

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
KEAB har inget under mål under denna rubrik.
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4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
KEAB bidrar till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser av infrastruktur ibland annat Stillerydsområde.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål

Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator

Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom att ersätta produktion baserad på fossila bränsle till
bland annat bioolja och dels genom att försöka få utökad leverans från Södra Cell. Fordon ersätts i första hand med miljöbilar.
KEAB har en aktiv personalpolitik för att främja medarbetares engagemang och bibehålla god och säker arbetsmiljö.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare

Andel miljöfordon av personbilar och lätta
lastbilar enligt MFS, (KKIK)
Andel förnyelsebar fjärrvärme som
levereras från KEAB.(Mål 2020 = 99 %)
Friska medarbetare, säkra arbetsplatser och
god anda & trivsel

Andel miljöbilar

Helt

Andel förnyelsebar fjärrvärme

Helt

Sjukfrånvarotal, nöjd medarbetarindex, incident
och avvikelserapportering

Helt

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp inom KEAB är en utmaning, men bedöms hanterbar och under kontroll.
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3. Bolagets framgångar
Kommentera framgångar under 2018
F
Positiv resultatutveckling även under andra tertialet 2018; redovisat resultat är bättre än både budget och föregående år.
I verksamheten pågår flertalet projekt inom både Bredband, Värme, Elnät och Administration.
KEAB har startat ett utvecklingsarbete inom IoT (Sakernas Internet) i samarbete med ett antal andra kommunala energibolag inom den sk
Stadshubsalliansen. KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner.
Förberedelser pågår för att ta över verksamheten för Vatten och Avlopp per 1 januari 2019.

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

Periodens utfall
Jan - Aug 2018

Prognos helår

Budget helår

Periodens utfall
Bokslut
föregående år föregående år

Rörelsens intäkter

155157

240701

240862

142542

237800

Rörelsens kostnader

-141529

-217906

-223007

-127778

-217926

0

0

0

0

0

-2579

-3295

-3855

-2438

-3590

Resultat efter finansiella poster

11 050

19 500

14 000

12 326

16 284

Nettoinvesteringar

42 698

81 000

99 000

66 053

106 000

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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5. Ekonomisk analys
Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet
Resultatutvecklingen under 2018 har utfallit positivt för KEAB; ekonomiskt resultat är bättre än budget och föregående år, främst tack vare hög andel
förnyelsebar fjärrvärme med leverans från Södra Cell. Kostnader påverkas delvis av periodiska effekter.
Prognos för helår har skrivits upp med 5,5 mnkr jämfört med budget, tack vare bra resultat i tertial ett.
Investeringarna underskrider budget per tertial 2 pga periodisering. Investeringsprognosen för helår sänks med 18 mnkr pga. förskjutningar i Stilleryd
och Östra Piren (fjärrkyla) samt senareläggning av projekt på Mörrums Panncentral.

86

RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2018
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
KHAB
Anders Karlsson
Mats Olsson

Bolagets verksamhetsområden






Hamnverksamhet
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
NA

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
NA
N
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KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
NA

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
NA
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KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
KHAB uppfyller inriktningsmålen till fullo. Sjukfrånvaron är betydligt lägre än det kommunala målet på 21.3 dagar
Ekonomisk hushållning, avkastning på sysselsatt kapital är av största vikt för att balansera kapitalutnyttjande av investeringar och avkastning på
detta. Även i detta fall ligger vi betydligt bättre till än målsättning

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Sjukfrånvaro

17 dagar

Helt

Avkastning på sysselsatt kapital
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

4,7%
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Helt
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.
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Utmaningar under 2018
Oljekonjunkturen för lagring vände ned helt och är nu den sämsta sedan förra gången oljepriset rusade 2014, vilket påverkar vinst nivåer i företaget
Nordstream projektet kan nu konstateras att det, som indikerades i Aprilrapporten blev förskjutet med ett 6 månaders uppehåll under 2018. Detta
förskjuter vinster till 2019

3. Bolagets framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Indikatorer överträffar målsättningen medan resultatmässigt ekonomiskt ser vi att vi nästan halverar vinsten mot budget. Dock blir vinsten
mycket bra med historiska jämförelser
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Periodens utfall

Prognos helår

Budget helår

Periodens utfall
föregående år

Bokslut
föregående år

Rörelsens intäkter

144 583

214 200

214 200

118 026

193 671

Rörelsens kostnader

-125 779

-190 000

-170 697

-97 518

-159 847

280

280

0

280

420

-2 585

-3 521

-3 521

-2 659

-3 767

Resultat efter finansiella poster

16 499

20 959

39 982

18 129

30 477

Nettoinvesteringar

35 000

108 365

108 365

13 666

115 991

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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5. Ekonomisk analys
Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet
2018 är mycket svårbudgeterat och svårbedömt då antal personer som behövs och när arbete ska utföras för Nordstream ändras. Ett plötsligt
uppehåll på 6 månader förskjuter intäkter och vinster från 2018 till 2019. Samtidigt har antal personer som behövts för mycket oförutsedda
kringarbeten kraftigt överstigit vad som bedömdes. Därvid ligger omsättning enligt plan medan vinsten blir betydligt mindre för året på
Nordstream. Likaså förväntar vi oss ett tapp på ca 6 miljoner i vinst på olja jmf med 2017 pga en mycket dålig konjunktur för oljelagring.
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2018
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Aug
Kreativum i Blekinge AB
Per-Ola Mattsson
Mathias Roos

Bolagets verksamhetsområden






Besöksmål turism/allmänhet
Programverksamhet elever
Lärarfortbildningar
Evenemang och mässor
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta kompetensbehovet i regionen.
Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering, det inkluderar såväl aktiviteter riktade till elever som lärare.
I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi arbetar också för att synliggöra vad utbildningarna leder till i samverkan med företag och
organisationer. Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.
Kreativum utgör ett besöksmål för tillresande turister.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 1:1 Kommuninvånarna har egen
försörjning

Verka för en breddad rekrytering,
entreprenöriellt förhållningssätt, att
synliggöra yrken med stort
kompetensbehov.
Verka för att öka intresset för
naturvetenskap och teknik
Kreativum avser att erbjuda aktiviteter
för att bredda utbudet på fritiden till att
omfatta även teknik och naturvetenskap
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Antal genomförda aktiviteter med inriktning
kompetensförsörjning.

Delvis

Antal lärare som fortbildas, antal elever som tar
del av verksamheten
Antal aktiviteter som erbjuds allmänheten
(ForskarFredag, Unga Forskare, Fritidskurser, Lilla
Kulturdagen, Kulturnatten, Östersjö etc.
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Delvis

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
KF 1:5 Kommuninvånarna har en god
hälsa på lika villkor
Välj KF mål
Välj KF mål

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
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Delvis
Välj status
Välj status

Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för inflyttande. Genom en bred samverkan med företagen ökar vi
Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i regionen.
Vi kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter. Våra fritidskurser startades då vi hade föräldrar som uttryckte starka önskemål om teknikrelaterade
aktiviteter.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv

Bidra genom att erbjuda såväl enskilda
evenemang och aktiviteter som ett brett
basutbud
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Antal evenemang

Delvis

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik. Det innebär att vi arbetar målinriktat med såväl genus
som nyanlända, och genom att medvetet visa på möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

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

I arbetet riktat mot elever och lärare ska vi
arbeta aktivt för en breddad rekrytering.

Delvis

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Aktiviteter där vi deltar i integrationsarbete och
tillgängliggör verksamheten för besökare från en
bred målgrupp.
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

96

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Entreprenöriellt lärande finns med som ett bärande kriterium för science center från Skolverket. Därmed genomsyrar det verksamheten. Vi verkar
för en god kompetensförsörjning, vi börjar tidigt. Vi är måna om att arbeta för att möta kompetensbehovet på lång sikt.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap

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

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

Delvis

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Kreativum arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande. Verksamheten syftar till att få såväl elever som allmänhet mer innovativa. Detta genomsyrar
även den egna organisationen, där vi ständigt arbetar för att bli mer entreprenöriella. Verksamheten som bedrivs innebär löpande utveckling och
utvärdering, i relativt hög takt. Detta redovisas också till Skolverket som granskar verksamheten årligen.

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status

97

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter beslut om årets affärsplan/ verksamhetsplan och detta påverkar bolagets
verksamhetsområden:
Trots rekryteringar finns fortfarande vakanser som påverkar bolagets verksamhet. Nya personalresurser behöver tid för att komma till full
produktivitet.

3. Bolagets framgångar
Kommentera framgångar under 2018
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4. Ekonomisk uppföljning
Periodens utfall Prognos helår Budget helår Periodens utfall
Bokslut
Info: Fyll i det ekonomiska
resultatet. Klicka på bilden som
är kopplad till Excel.
föregående år

föregående år

Rörelsens intäkter

6478

9700

10024

7376

10952

Rörelsens kostnader

-7801

-12460

-12683

-8009

-12011

0

0

0

0

1

-16

-15

-15

-16

-27

-1339

-2775

-2674

-649

-1085

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar
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5. Ekonomisk analys
Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet
Sommarsäsongen varit betydligt sämre än tidigare år. Beror på det för verksamheten ogynnsamma vädret.
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FINANSRAPPORT
Stadsvapnet

PER 2018-08-31

i Karlshamn

AB

Långivarel
Lånenr

ändamål

Kagitalskuld

75987

Lösen reverslån

Förfall

Årsräntan

Ränta

Kommuninvest
89946

Lösen reverslån

80469

Lösen reverslån

91602

Lösen reverslån

80467

Lösenreveräån

69693

Lösen reverslån

64110

Lösen reverslån

69893

Inv Kombitermina

70063

Lösen reverslån

97444

Lösenreveräån

bundna

lån

andel

bundna

lån

Genomsnittlig

000
000
000
000
000
000
800
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1,880%
-0,110%
0,700°/o
-0,160%
0,173°/o

921
-44
210
-48
17
211
745
647
765
384

bunden
réflm
bunden
réflm
rönb

2,110%

bunden

2,890%

bunden

2,090°/o

bunden

2,550°/o

bunden

128070

bunden

200
000
000
000
300
000
620
900
000
000

1 ,34%

3 810 020

0,00%

0

2022-09-01
2018-09-17
2020-06-O1
2013-10-09
2019-05-27
2019-05-26
2020-06-1
1
2019-05-26
2021-06-12.
2025-05-12

285 800 000
205 800 000
72%

TOTAL LÅNESKULD
varav

49
40
30
30
10
10
25
31
30
30

Iåneränta:

1,34%

LIKVIDITET
0
46 006 444

Banktillgodohavande
Utnyttjad

kreditlimit

PLACERINGAR

Borgensavg

857 400

2018
2019
2020
2021
2022
2025
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70
51
55
30
49
30
285

000
000
800
000
000
000
800

000
000
000
000
000
000
000

24,49%
17,84°/o
19,52%
10,50%
17,14%
10,50%
100,00%
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_

Daniel Wäppling

AB

.

och ramarför
styrning av de av
i málfrågor till kommunstyrelsen

med styrelseledamöter,
verkställande
direktörer
i de av Stadsvapnet
ägda aktiebolagen,

och

i de fall då styrelserna

sina beslut för kommunfullmäktiges

beredningsorgan

underställer

kommunstyrelsens

ägda aktiebolagen

*utgöra

ställningstagande.

i de av Stadsvapnet

*ha fortlöpande
uppsikt över verksamheten
i de av Stadsvapnet
ägda bolagen såvitt avser
ekonomi och efterlevnad av givna direktiv samt andra förhållanden
som är av betydelse för
Karlshamns
kommun,

*ansvara för samordningsträffar
motsvarande
befattningshavare

*tillse att uppföljning sker till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige
från samtliga av
Stadsvapnet
ägda aktiebolag om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,

*leda arbetet med att utforma övergripande
mål, riktlinjer
Stadsvapnet
ägda aktiebolagen
och göra framställningar
och kommunfullmäktige,

Stadsvapnet
i Karlshamn AB ska samordna agaransvaret
for de av Stadsvapnet
ägda
aktiebolagen
i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande
samt bidra till utvecklingen
på
det näringspolitiska
området inom Karlshamns
kommun. l Stadsvapnets
ansvar ingår att:

Bolagets verksamhetsområden

i Karlshamn

Per-Ola Mattsson

Stadsvapnet

Jan-Aug
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Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets
Skriv bolagets

Välj KF mål

Välj KF mål

Välj KF mål

Skriv en sammanfattande

Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

indikator

indikator

i förhållande

Skriv bolagets

Skriv bolagets

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

indikator

i förhållande

till inriktningsmålet:

till inriktningsmålet:

till KF:s inriktningsmål.

Skriv bolagets

och måluppfyllelse

i förhållande

bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse

mål.

mål.

mal.

Bqlágétlênârhålf A

resultat

Skriv bolagets

och analys av bolagets

KF:sVerksamhetsmål _tpå

bedömning

Välj KF mål

Skriv en sammanfattande

bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse

och måluppfyllelse

Sammanfattande

av resultat

bedömning

1. Bolagets

Resultat och måluppfyllelse:

Val] status

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status
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Välj KF mål

mål.
mål.

Skriv bolagets
Skriv bolagets

Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

Välj KF mål

Välj KF mål

indikator

Skriv bolagets indikator
indikator

till inritingsmålet:

indikator

indikator

indikator

i förhållande

till inriktningsmålet:

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets

Skriv bolagets

Skriv bolagets

Skriv bolagets indikator

Bolagets indikator

i förhållande

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets

Skriv bolagets indikator

bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse

mål.

Skriv bolagets

Välj KF mål

mål

Bolagets
Skriv bolagets mål.

KF:s Verksamhetsmål

Skriv en sammanfattande

Bolagets
Skriv bolagets indikator

och lika mojligheter.

l

bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse

delaktighet

Välj KF mål

Skriv en sammanfattande

präglas av inflytande,

Välj KF mål

3. Karlshamn

Skriv bolagets

Skriv bolagets mål.

Välj KF mål
mål.

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

mål

Bolagets
Skriv bolagets mål.

KF:s verksamhetsmål

Välj KF mål

Utfall indikator

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status

:, Utfallindikator

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status
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Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets

Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

Välj KF mål

Välj KF mål

under 2018

som skett efter beslut om årets affärsplan/

som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Kommentera eventuella förändringar
verksamhetsområden:

Utmaningar

Används vid förändringar

förutsättningar

Skriv bolagets mål.

Välj KF mål
mål.

Bolagets mål
Skriv bolagets mål.

KF:s verksamhetsmål

2. Förändrade

kommun.

-

Bolagets indikator

indikator

verksamhespla

ill iiningsâlet:

t

och detta påverkarbolagets

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

Bolagets indikator

i örhålnde

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

Skriv bolagets indikator

bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse

och innovativ

Välj KF mål

Skriv en sammanfattande

är en effektiv

Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

5. Karlshamns

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Välj KF mål

Välj KF mål

kommun

Bolagets mål

KF:s verksamhetsmål

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status

Välj status

; Utfall indikator

Välj status

Välj status

välj status

Välj status

välj status

. gg_Utfall indikator
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Kommentera framgångar under 2018

3. Bolagets framgångar
,
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uppföljning

Nettoinvesteringar

Resultat efter finansiella poster

Finansiellakostnader

Finansiellaintäkter

Rörelsenskostnader

Rörelsensintäkter

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet.

4. Ekonomisk

0

-5815

-3565

0

-2278

28

0

-8052

-4976

0

-3104

28

Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

o

-9000

-6802

0

-2458

260

0

-5040

-4526

O

-1619

105

0

-8274

-6020

0

-2435

181
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mellan

periodens

analys

utfall

i år respektive
förra
året beror
på ökade styrelse-

Förbättringen

mot budget beror på lägre räntekostnader.

Observera att i den ekonomiska analysen har inte hänsyn tagits till koncernbidrag,

Avvikelsen

5. Ekonomisk

och minskade

utdelning eller aktieägartillskott.

och förvaltningskostnader
räntekostnader.

Verkställande

Stadsvapnet

direktören

i

i Karlshamn

AB

Org nr 556427-2382

får härmed avge

Delårsrapport
för perioden 1 januari - 31 augusti 2018

id

Innehåll:

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

ltll

-tillgångar
O?

O50‘!-h¢»)l\>!D

Balansräkning
- Eget kapital & skulder
Noter med redovisningsprinciper
och
bokslutskommentarer
Underskrift
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Stadsvapnet

i Karlshamn

AB

2(6)

Org nr 556427-2382

Förvaltningsberättelse
Allmänt

om verksamheten

Koncernen
Koncernen

består av moderbolaget

Stadsvapnet

i Karlshamn

AB med de helägda dotter-

bolagen Karlshamn Energi AB (KEAB) med dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning
AB, Karlshamnsbostäder
AB (KABO), Karlshamns Hamn AB (KHAB) med dotterbolaget
Karlshamns

Koncernen

Kombiterminal

AB, Karlshamnsfastigheter

bildades i december

AB och Kreativum

1997 och ägs till 100% av Karlshamns

i Blekinge

AB.

kommun.

Moderbo/aget
Moderbolaget skall samordna ägaransvaret för de av Stadsvapnet ägda dotterbolagen i
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande
samt bidra till utvecklingen på det näringslivspolitiska området inom Karlshamns kommun.
Förväntningar

avseende

den framtida

utvecklingen

Koncernen

På koncernnivå förväntas ett negativt resultat för räkenskapsåret som helhet före koncernmässiga avskrivningar.
Moderbolaget
Som ett led av nya skatterättemässiga
regler som säger att ränta på koncerninterna
inte är avdragsgilla så löstes reverslånet på 239 mnkr gentemot ägaren Karlshamns
kommun genom att externa lån upphandlades vid halvårsskiftet 2011.
Bolaget erhöll ej prövningstillstånd
därmed avslutat.
Kommunfullmäktige
för dotterbolagen
Verksamheten

beslutade

till högsta förvaltningsdomstolen

2014-05-05

enligt kommunstyrelsens
i moderbolaget

förväntas

och skatteärendet

§70 om nya bolagsordningar

ge ett negativt resultat.
av företagets

revisorer.)

resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande

och balansräkningar.
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är

och ägardirektiv

utökade uppsiktsplikt.

(Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning

Vad beträffar företagets

lån

resultat-

Stadsvapnet

i Karlshamn

AB

3(6)

Org nr 556427-2382

Til=_2#e__stiJlta_t:ai'iTl<ining
- moderbolaget

Be/oepamea_

Not

2018-08-31

Nettoomsättning
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Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

,:,1_5,1§
-1 514

Rörelseresultat

Resultat från finansiella
Ovriga ränteintäkter
Räntekostnader

poster

och liknande resultatposter

och liknande resultatposter

Resultat

efter finansiella

Resultat

före

poster

skatt

Aktuell skatt för perioden
Periodens

resultat
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Stadsvapnet

i Karlshamn

AB

4(6)

Org nr 556427-2382

Balansräkning

- moderbolaget
Not

Belopp i tkr

2018-08-31

201 7-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten

Summa

593 155
25

567 417
25
70

593 180

567 512

593 180

567 512

skattefordran

anläggningstillgångar

Omsättningstillgángar
Kortfristiga

fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

65

52 762

Övriga fordringar
Förutbetalda

kostnader

och upplupna

2 675
64

intäkter

55 566
Kassa

och

bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA

TILLGÅNGAR
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2 716

55 566

595 896

623 078

Stadsvapnet
i Karlshamn
Org nr 556427-2382

AB

Balansräkning

5(6)

- moderbolaget

I N3:"é018:9§-31

*Belopp i tkr

EGET KAPITAL

OHCHSKULDER
1

Eget kapital
Bundet

7-08:31

eget kapital

Aktiekapital (16 000 aktier á nom SEK 10 000)
Uppskrivningsfond
Reservfond

160 000
82 210

L81
242 791

160000
84176
t_§9i
244757

Fritt eget kapital

Fria reserver
Periodens

_-5 815

resultat

Långfristiga

skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga
Skuld

&§99
285800

skulder

till Karlshamns

Skulder

_dätü
285800

kommun

till kreditinstitut

Leverantörskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder
Upplupna

SUMMA

kostnader

och förutbetalda

EGET KAPITAL

intäkter

OCH SKULDER

113

595 896

(623 078.0

Stadsvapnet

i Karlshamn

AB

6(6)

Org nr 556427-2382

Noter med redovisningsprinciper

och bokslutskommentarer

Be/opp i tkr om inget annat anges
Allmänna

redovisningsprinciper

God redovisningssed
i Sverige tillämpas både i koncern och moderbolag. Samma
redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder
har använts i denna delårsrapport
som vid senaste årsredovisningen.

Not 1

Eget kapital
Aktiekapital

Uppskriv

Reserv-

ningsfond

fond

Moderbolaget
Vid årets början
Uppskrivningsfond,
upplösning
och fritt eget kapital

160 000

g
slut

Balanserad vinst

Vid årets början

-1 966
upplösning

1 966

Årets resultat
Vid periodens

Karlshamn

_
slut

den

17 oktober

-5 815
-5 815

2018

Daniel Wäppling
Verkställande

g
160 000

Moderbolaget
Uppskrivningsfond,

581

-1 966

Årets resultat
Vid periodens

84 176

direktör
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82 210

581

Bilagan till driftuppföljning 2018-07-31
Åtgärder för att höja kvalitet och minska kostnader under 2018-2021
Bakgrund
Den ekonomiska uppföljningen till och med juli år 2018 för nämnden för arbete och välfärd visar ett
prognosticerat underskott med ca -40 mkr (efter april var det prognosticerad underskott -28 mkr).
De största avvikelserna finns inom barn och familj med 27, 6 mkr. Underskottet beror på höga
institutionskostnader, externa öppenvårdsinsatser och konsulenter, ökade kostnader för familjehem
och för konsulentstödda familjehem. Insatser för vuxna har ett prognosticerat underskott med 4,2
mkr vilket i förstas hand beror på insatser för personer som utsatts för våld i nära relationer och
öppenvård för vuxna. Inom LSS är det prognosticerade underskottet ca 13,5 mkr. Då är hänsyn inte
tagen till medel som skall överföras från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd.
Underskottet beror på ej budgeterad verksamhet (boende). Försörjningsstöd har ett prognosticerat
överskott med 2,2 mkr och introduktionsenheten har ett prognosticerat överskott med ca 3 mkr.
Det stora underskottet inom barn och familj har analyserats. Antalet placeringar ökade dramatiskt
under maj månad år 2018. Vid genomgång av placeringarna med enhetschef och 1:e
socialsekreterare inom barn och familj, visade det sig att samtliga placeringar var helt nödvändiga.
Verksamhetens bedömning är att det inte fanns alternativ till placeringarna i det akuta skedet. Det
konstaterades att det skett en förändring då många nyanlända bosatte sig i Karlshamn.
Socialtjänstens representanter arbetar med integration där samhällsinformation ges. Där ingår vilka
regler som gäller i Sverige. Verksamheten bedömer att den delen måste förstärkas.
Generellt hade flera placeringar över tiden kunnat undvikas med tidigare insatser och alternativ till
placeringar. Det har inte funnits några alternativ förrän nu. Familjebehandlare har anställts och
arbetar i barnfamiljer. Öppenvården för barn och ungdomar skall överföras till barn och
familjeenheten för att få ett barn och ungdomsteam som aktivt arbetar i ett tidigare skede.
Förvaltningen är inne i en uppbyggnadsfas som syftar till att öka kvaliteten och minska kostnaderna.
Bedömningen är att det inte är möjligt att uppnå ett nollresultat år 2018. Effekterna av insatserna
kommer att visa sig från 2019 och framåt.

Individ och familjeomsorg
Försörjningsstöd/arbetsmarknadsenhet
Målsättning
Öka antalet hushåll, som idag får försörjningsstöd, med egen försörjning
Åtgärd
Genomlysning av båda verksamheterna och göra en handlingsplan utifrån de resultat som framgår av
genomlysningen. Genomlysningen har startat och återrapportering sker i september månad. Extern
konsult anlitas.

Vuxenenhet
Målsättning
Öka öppenvårdsinsatser för att minska kostnaderna för externa placeringar
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Åtgärder









Förbättra samarbetet mellan utredningsgruppen och öppenvårdsgruppen
Arbete pågår
Skapa ett stödboende för missbrukare (Mariegården) Projekteringsarbete pågår.
Fortsätta med sysselsättningsåtgärder för missbrukare. Arbetet har påbörjats
(Skapa ett härbärge för missbrukare)
PRIO-samordnare och anhörigstöd
12-stegsprogrammet startar i augusti år 2018
Genomlysning Bäckagården
Utveckla kvalitén inom öppenvården för vuxna

Utredningsgrupp barn och familj
Målsättning
Minska antalet externa placeringar och öka antalet insatser på hemmaplan (i ett tidigare skede)
Åtgärder












Överföra öppenvårdsgruppen för barn och familj, samt fältsekreterarna till
utredningsgruppen. Beslut tas i augusti
Utveckla IHF- arbetet. Familjebehandlare har anställts
Genomlysa verksamheten. Jobbar vi med rätt saker- Hur använder vi resurserna?
Ständigt överväga om insatser kan ges på hemmaplan
Det skall alltid finnas en plan för hemgång från familjehem/institution. Förvaltningen har idag
en ny tjänst som riktar sig mot hvb-uppföljning. Arbetar med uppföljning av hvb-placeringar,
studiebesök, förhandla priser, planering av insatser på hemmaplan, utslussningsplanering
mm.
Anställning av ytterligare en familjehemssekreterare för rekrytering och stöd till interna
familjehem. Syftar till att på sikt minska konsulentstödda familjehem
Våld i nära relationer. Behov av ytterligare en tjänst
Musslan och trappan skall återuppstå
Succesiv avveckling av externa konsulter samt externa öppenvårdsinsatser
Utveckla kvalitén inom öppenvården för barn och familj

Introduktionsverksamhet
Verksamheten har ett prognosticerat överskott med ca 1,8 mkr. Åtgärderna syftar till minskade
kommande kostnadsökningar och bibehålla ett överskott
Målsättning
Minska antalet hushåll som efter etableringsersättningens upphörande får försörjningsstöd
Åtgärder


Organisationsöversyn, ev skapa en integrationsenhet och satsa resurser för att nyanlända
snabbare integreras och få eget arbete. Ingår delvis i uppdraget som rör försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten.
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Socialpsykiatri
Målsättning
Kostnadseffektivisera sysselsättningsverksamheterna
Åtgärder


Sammanslagning av verksamheterna Skeppet och Storgatan

Stöd och service till personer med funktionsvariationer
Gruppboendeverksamheterna
Målsättning
Minska kostnaden per brukare med bibehållen eller ökat kvalitet
Åtgärder


















Nybyggnation gruppboende Iglavägen i Asarum, 7 lägenheter, klart år 2020
Ombyggnation Boken Lindemo, 6 lägenheter, klart år 2019
Ombyggnation Mariegården, Svängsta, 6 lägenheter, klart efter år 2019
Nybyggnation Bokvägen/Recordvägen, Svängsta, 6 lägenheter klart efter år 2021
Ombyggnation Recordvägen, Svängsta, +2 lägenheter, totalt 6 lägenheter, klart efter år 2021
Nybyggnation flygfältet, Asarum, 6 lägenheter, klart efter år 2021
Nybyggnation Korta vägen Asarum, 6 lägenheter, klart efter år 2021
Nybyggnation Öjavad, Svängsta, 6 lägenheter, klart efter år 2021
Nytt särskilt boende för äldre, Karlshamn, 6 lägenheter används för somatiskt sjuka personer
med funktionsvariationer, klart efter år 2021
Avveckling av Paviljongen, Östralycke, 6 lägenheter, avvecklas år 2019
Avveckling Strömmavägen 7, 1 lägenhet. Avvecklas när Boken är inflyttningsklar år 2019
Avveckling Strömmavägen 9, 3 lägenheter. Avvecklas när Iglavägen är inflyttningsklar år 2020
Avveckling Sämjevägen, 5 lägenheter. Avvecklas när Iglavägen är inflyttningsklar år 2020
Avveckling av Bockabjär och Höralyckan, 4 + 4 lägenheter. Avvecklas när nybyggnation i
Svängsta och ombyggnad Recordvägen är klart efter år 2021
Avveckling av Bokvägen, 4 lägenheter. Avvecklas när nybyggnation i Svängsta är klart efter år
2021
Avveckling av 4 externa placering. Flyttas till Mariegården och till Boken. Klart 2019
Avveckling på sikt av Kurirvägen och Odlingsvägen.

Korttidsverksamheter
Målsättning
Skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet med bibehållen eller ökad kvalitet
Åtgärder



Avveckla korttidsverksamheten Puzz år 2019
Ombyggnation av Pärlan vilket möjliggör att Puzz verksamhet kan inrymmas i Pärlan. Klart
2019
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Daglig verksamhet
Målsättning
Anpassning delar av verksamheterna till personer med högre förmåga samt skapa en
kostnadseffektiv verksamhet med bibehållen eller högre kvalitet
Åtgärder



Vidta åtgärder som möjliggör att personal kan ta rast istället för övertidsersättning, det vill
säga att ordna personalutrymme. Genomförs och är i stort sett klart. En verksamhet återstår.
Genomlysning av varje verksamhet

Övrigt, avser alla verksamheter
Åtgärder









Ekonomiutbildning till samtliga enhetschefer
Alltid utreda alternativa insatser
Granskning av hur resurserna används, inköp, bemanning etcetera.
Allmänna restriktioner i stort och smått
Kvalitetsutvecklare skall täck hela IFO-området
Genomgång/revidering/implementering av rutiner och processkartor
Flytt till Gallerian ökar samverkan och effektivitet
Större fokus på ekonomi. Ständig punkt på agendan på FLG och VLG (Qlick View)

Besparingar över åren
Tabellen nedan visar verksamhetens målsättning utifrån nuvarande planering och den verksamheten
vi bedriver idag. I planeringen ingår en del nybyggnationer och ombyggnationer.
Med en viss reservation för möjliga förseningar p.g.a t ex. bygglov och igångsättande.
År
Försörjningsstöd
Vuxenenheten
Barn –och familj
Socialpsykiatrin
LSS
Summa
Ackumulerat

2018

2019
0,5
0,5
0
0
0,7
1,7
1,7

2020
2
2
2
0,5
3,2
9,7
11,4

2021
3
3
3
0,5
8,5
18
29,4

Överföringen från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd finns inte med
beräkningarna.

Thomas Svensson

Faruk Saric

Förvaltningschef

Ekonom
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4
4
4
0,5
3,7
16,2
45,6

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Aug
Nämnden för arbete och välfärd
Jan-Åke Berg
Arbete och välfärd
Thomas Svensson
Hela verksamheten
Thomas Svensson

Nämndens verksamhetsområden





Individ och familjeomsorg
Stöd till personer med funktionsvariationer, LSS
Socialpsykiatri
Arbetsmarknadsåtgärder
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Nämnden för arbete och välfärd har arbetat för att verkställa beslutade insatser inom nämndens alla områden. Inom barn och familj har
nämnden satsat resurser för att ge insatser på hemmaplan och skapat förutsättningar för tidigare insatser. Inom funktionsstödområdet
har alla beslut verkställts när det gäller insatsen särskilt boende. Det finns inte några ofrivilligt hemlösa i Karlshamns kommun.
KF:s verksamhetsmål
Nämndens mål
Nämndens indikator
Utfall indikator
KF 1:1 Kommuninvånarna har egen
försörjning

Kommuninvånarna har egen försörjning

Antal individer som är längre är beroende av
försörjningsstöd utan har egen försörjning. !0 %
fler individer

Delvis

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Nämnden för arbete och välfärd arbetar aktivt med att skapa attraktiva bostäder för personer med funktionsvariationer. Daglig
verksamhet inom LSS är under utveckling för att uppnå meningsfulla arbeten/sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Inom
barn och familj har familjebehandlare rekryterats och en mindre organisatorisk förändring har genomförts med syftet att ge insatser på
hemmaplan och i ett tidigare skede. Det arbetas också med förbättringar inom missbruksområdet
KF:s verksamhetsmål
Nämndens mål
Nämndens indikator
Utfall indikator
KF 2:2 Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla

Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla.
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Antalet ofrivilligt hemlösa 0. Andelen som är
nöjda med sitt LSS-boende, mäts i oktober 2018.

Helt

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Inom LSS pågår ett omfattande arbete att utveckla och förbättra individernas delaktighet och inflytande i genomförandeplaner och
genom ett individuellt anpassat pedagogiskt stöd.
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet
och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling
och service

Kommuninvånarna, föreningslivet och
företagen är delaktiga i och har inflytande
över kommunens utveckling och service

Andel individer som uppger att de har inflytande
över och är delaktiga i utformningen av sin
genomförandeplan. 85%.

Mäts i oktober

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
En kartläggning inom LSS, daglig verksamhet, har påbörjats som syftar till att uppnå både högre kvalitet och en mer kostnadseffektiv
organisation. Nämnden för arbete och välfärd har bidragit med att öka samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och andra
organisationer samt privata företag för att förbättra förutsättningarna för personer inom LSS att närma sig ett arbete eller utökad
sysselsättning
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Ökad tillväxt och sysselsättning

Antalet sysselsatta i LSS-verksamhetens dagliga
verksamhet skall vara 100%. (Avser individer
under 65 år)

Delvis
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Nämnden för arbete och välfärd har aktivt arbetat med att minska sjuktalen. Arbetet har genomförts i samarbete med personalkontoret.
Verksamheterna har åtgärdat andelen långtidssjuka genom att avsluta anställningar, ökat fokus på rehabiliteringsarbetet med mera.
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

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

Sjukfrånvaro per anställd och år. 21,3 dagar.
Prognosticerat resultat 30,22 dagar

Ej uppfyllt

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Antalet gruppbostadslägenheter ökade under början av året (Sju lägenheter) för att verkställa beslutade insatser. Två gruppbostäder har inte någon
budget under år 2018. Fyra individer inom LSS har fått utökade behov vilket har lett till ökad bemanning och därmed ökade kostnader. Antalet
placeringar av barn har ökat dramatiskt med början i december år 2017 och fortsatt under år 2018. Sedan år 2015 har kommunen tagit emot ca 1200
nyanlända flyktingar. Etableringsinsatser har genomförts och effekterna av det stora antal individer märks tydligt då det ökat trycket på
organisationen. En ökning av läkemedelsmissbruk har gett ökad arbetsbelastning och fler LVM insatser (Lagen om vård av missbrukare, tvångsvård).
Ärendemängden inom våld i nära relationer har ökat och även insatser till personer som utsatts av våld. Det lokala avtalet för extratjänster inom
arbetsmarknadsenheten, har inneburit att antalet tjänster har ökat från 60 till 120.
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3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Nämnden för arbete och välfärd har godkänt en plan för att på sikt komma tillrätta med nämndens underskott. Verksamheten har även skapat en
detaljerat åtgärdsplan som på kortare sikt förbättrar resultatet under år 2018. Det finns en förändringsvilja i hela organisationen. Ett projekt har
startat med syfte att förbättra möjligheterna för personer som får försörjningsstöd att komma i egen försörjning. Det har anställts familjebehandlare
för att ge insatser på hemmaplan och i tidigare skede. Mindre organisatoriska förändringar har gjorts när det gäller öppenvård för barn och familj
samt fältsekreterarna. Syftet är att samla förvaltningens kompetens inom barn och ungdomsverksamheten för att samordna insatserna för barn och
ungdomar. Inom LSS har ny och ombyggnation av LSS-boenden startat och kommer att pågå i flera år. Syftet är att öka kostnadseffektiviteten utan
försämrad kvalitet. Ombyggnationen av Mariegården beräknas vara klar till våren år 2019.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

96 729

103 997

44 057

140 786

44 057

Personalkostnader
Övriga kostnader

-229 439
-189 372

-177 900
-162 134

-39 783
-50 753

1 700

-269 222
-238 425

-39 783
-49 053

Bruttokostnader

-418 811

-340 034

-90 535

1 700

-507 646

-507 646

0

Nettokostnader

-322082

-236037

-46478

1700

-366 860

-44 778

0

Intäkter
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5. Investeringsuppföljning
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

3 523
15 400

156
2 482

0
0
0
0
0
0
0
-156
-156

3 367
15 244

125

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Den ekonomiska uppföljningen till och med augusti år 2018 för nämnden för arbete och välfärd visar ett prognosticerat underskott med ca -45 mnkr
(efter april var det prognosticerad underskott -28 mkr).
De största avvikelserna finns inom barn och familj med ca 36 mkr. Underskottet beror på höga institutionskostnader, externa öppenvårdsinsatser och
konsulenter, ökade kostnader för familjehem och för konsulentstödda familjehem. Insatser för vuxna har ett prognosticerat underskott med 4,6 mkr
vilket i förstas hand beror på insatser för personer som utsatts för våld i nära relationer och öppenvård för vuxna. Inom LSS är det prognosticerade
underskottet ca 15 mkr. Då är hänsyn inte tagen till medel som skall överföras från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd (9,5 mnkr).
Underskottet inom LSS beror på ej budgeterad verksamhet (LSS-boende). Försörjningsstöd har ett prognosticerat överskott med 3,4 mnkr och
introduktionsenheten har ett prognosticerat överskott med ca 3,7 mkr. Övriga överskott 3,8 mnkr.
Det stora underskottet inom barn och familj har analyserats. Antalet placeringar ökade dramatiskt december månad år 2017. Vid genomgång av
placeringarna med enhetschef och 1:e socialsekreterare inom barn och familj, visade det sig att samtliga placeringar var helt nödvändiga.
Verksamhetens bedömning är att det inte fanns alternativ till placeringarna i det akuta skedet. En processkartläggning skall göras omgående för att
säkerställa att detta stämmer. Det konstaterades att det skett en förändring då många nyanlända bosatte sig i Karlshamn. Socialtjänstens
representanter arbetar med integration där samhällsinformation ges. Där ingår vilka regler som gäller i Sverige. Verksamheten bedömer att den delen
måste förstärkas.
Generellt hade flera placeringar över tiden kunnat undvikas med tidigare insatser och alternativ till placeringar. Det har inte funnits några alternativ
förrän nu. Familjebehandlare har anställts och arbetar i barnfamiljer. Öppenvården för barn och ungdomar skall överföras till barn och familjeenheten
för att få ett barn och ungdomsteam som aktivt arbetar i ett tidigare skede. Förvaltningen är inne i en analys och åtgärdsfas som syftar till att öka
kvaliteten och minska kostnaderna. Bedömningen är att det inte är möjligt att uppnå ett nollresultat år 2018. Effekterna av de akuta insatserna
kommer att ge effekt i början av år 2019.. Nämnden för arbete och välfärd har antagit en långsiktig plan för hur nämnden skall komma tillrätta med de
ökade kostnaderna som redovisats till Kommunstyrelsen i september månad.
Verksamheten har för avsikt att använda hela investeringsbudgeten år 2018.

7. Uppföljning internkontrollplan
Det har inte genomförts någon uppföljning av internkontrollplanen under år 2018
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Aug
Byggnadsnämnden
Jan Bremberg
Samhällsbyggnad
UIrika Nordén Johansson
Stadsbyggnadsavdelningen
Emina Kovačić
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Allt går enligt plan. Inga avvikelse inrapporterade
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga

Beakta trygghet och hälsa inom
avdelningens verksamhet.

Andel medborgarna som känner sig trygga i
kommunen. Index 63

Mäts vid årsbokslut

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Allt går enligt plan. Inga avvikelse inrapporterade
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Påbörja arbetet med
bostadsförsörjningsprogrammet.
Upprätta program och detaljplaner som
möjliggör levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla.

80% av alla detaljplaner ska främja blandstad

Mäts vid årsbokslut

Antal startbesked för bostäder ska vara 60 eller
fler 2018

Mäts vid årsbokslut
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3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Allt går enligt plan. Inga avvikelse inrapporterade
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet
och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling
och service

Proaktiv och kvalitativ medborgardialog.

Kommunens förmåga att involvera medborgarna
att delta i kommunens utveckling.

Mäts vid årsbokslut

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Allt går enligt plan. Mindre avvikelse inrapporterad gällande svårighet att mäta resultatet
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap

God planberedskap för olika typer av
verksamheter.

Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade
företag minst 230 (KF)

Mäts vid årsbokslut

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Allt går enligt plan. Inga avvikelse inrapporterade
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Uppmuntra utbyggnad och planering av
ekologiskt hållbara miljöer vid nybyggnad
och planering
Förtäta istället för att bygga ut på ekologiskt
känslig mark

Mäta antal ledord i planläggningsprocessen
Minst 50 % av aktuella detaljplaner ska uppfylla
minst tre ledord.

Mäts vid årsbokslut

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
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2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Alla projekt som startas och hur olika myndigheters krav påverkar vårt arbete.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Flera av våra projekt har lyfts nationellt! Tidskriften arkitektur lyfte oss som föregångskommun tillsammans med Skellefteå och Ystad
Skolprojektet och Kabo samarbetet resulterade i inbjudan till KTH och erfarenhetsutbyte kring hur vi hanterar trygghetsfrågor
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

7 290

5 728

1 100

0

8 390

1 100

5 361

Personalkostnader
Övriga kostnader

-10 164
-3 768

-6 588
-3 489

100
-1 000

0
0

-10 064
-4 768

100
-1 000

-5 902
-2 616

Bruttokostnader

-13 932

-10 077

-900

0

-14 832

-900

-8 518

Nettokostnader

-6 642

-4 349

200

0

-6 442

200

-3 157
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr

Årsbudget

Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Periodens
utfall

Helårsprognos

-150

-76

-150

-150

-76

-150

Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Analysera och kommentera det ekonomiska utfallet.
Byggnadsnämndens verksamhet har en betydande positiv avvikelse på intäkter för detalj- och översiktsplanering, som prognostiseras kvarstå på helår.
Dock medför detalj- och översiktsplanering också ökade kostnader. Den positiva avvikelsen på kart- och mätningsuppdrag förbrukas av ökade
personalkostnader vid dubbelbemanning under del av året. Därav prognostiseras helårsavvikelsen till att bli +200 tkr.
Byggnadsnämndens investeringsmedel kommer att förbrukas.
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7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

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

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018

Stickprov

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Förv.chef

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

Personliga utlägg

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Rättssäker
myndighetsutövning

Checklista

Nämnds- 2 gånger
ordförand under året
ena &
förv.chef

Stickprov 2018
; granska
bygglovsprocesse
n
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Beslut i nämnden
enligt regelverken

Antal laga kraft-vunna
överklaganden ej enligt
nämndens beslut

Nämnds- 10 gånger
ordförand under året
ena &
förv.chef

Redovisa 2018
s för
nämnd

Förv.chef

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

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

Tillbudsrapportering

Nämnds- Vid
ordförand uppkomm
ena
en
situation

Redovisa 2018
s för
nämnd

KS ordf.

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

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Välj period
Välj nämnd

Skriv namnet på ordförande
Välj förvaltning.

Skriv namnet på förvaltningschef
Skriv verksamhet, avdelning eller enhet
Skriv namnet på ansvarig chef

Nämndens verksamhetsområden






Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

136

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
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3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

69351

31653

12670

0

82021

35976

-433129
-223456

-164136
-72073

-18075
-2731

8136
0

-443068
-226187

-152701
-67985

Bruttokostnader

-656585

-236209

-20806

8136

-669255

0

-220686

Nettokostnader

-587234

-204556

-8136

8136

-587234

0

-184710

Personalkostnader
Övriga kostnader
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Årsbudget

Periodens
utfall

Helårsprognos

11 877

2 326

11 877

11 877

2 326

11 877

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Analys är påbörjad.
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Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

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

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Personliga utlägg

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan-Aug
Fritidsnämnden
Andreas Saleskog
Samhällsbyggnad
Ulrika Norden Johansson

Nämndens verksamhetsområden



Fritidsenheten
Beställarverksamheten - park
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Arbetet pågår enligt plan och inga avvikelse har inrapporterats

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Utveckla samarbetet med SISU

Den procentuella andelen av totalt utförda
bidragsgrundande aktiviteter som utförs av flickor
i åldern 7-20 år. Ska vara 41% eller högre

Mäts vid årsbokslut
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2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Nämnden har genom att utöka nämndens ytor med träd- och buskplanteringar bidragit till att minskar utsläpp av CO2 eftersom det nu krävs mindre
skötsel av gräsytor med icke fossilfria maskiner, samtidigt som de nya planterade ytorna skapar trivsel för Karlshamns medborgare. Nämnden har
också tagit fram en plan för fortsatt plantering av träd och buskar under 2019 och framöver.

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Utöka nämndens ytor med träd- och
buskplanteringar, utifrån framtaget förslag
från VP 2017.
Planera trädplantering inför budget 2019
och kommande år.
Utveckla samarbetet med SISU

Antal nya områden som planteras med
träd/buskar ska vara minst 1 område 2018

Helt

Planen framtagen 2018

Helt

Antal barn och ungdomsdeltagare i
bidragsgrundande aktiviteter per invånare och i
åldern 7-20. Fördelat på flickor och pojkar.
Flickor:32 aktivitetstillfälle per person.
Pojkar: 45 aktivitetstillfälle per person. (mäts
vartannat år)

Mäts vid årsbokslut
vartannat år

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv

Trivselregler för nämndens anläggningar
Utveckla former för föreningssamverkan
Införa Föreningsbidrag 1.0
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3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Arbetet pågår enligt plan och inga avvikelse har inrapporterats

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

God tillgänglighet på nämndens
idrottsanläggningar
Fortsatt utveckling av fritidsbibblan.

3 framtagna åtgärdsplaner för att öka
tillgängligheten i kommunala idrottsanläggningar.
Öka antal utlån med 10 % utifrån 2017
ingångsvärde (35 utlån)
__

Mäts vid årsbokslut

Tillgänglighetsanpassning av kommunens
lekplatser

Mäts vid årsbokslut

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Arbetet pågår enligt plan. En mindre avvikelse har inrapporterats gällande bevakning av Fritidsnämndens behov i Strategi och Beredanderådet

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Att bli involverade i samtliga stora projekt
som kommunen väljer att satsa på för att
skapa en mer attraktiv kommun

Förvärvsintensitet i Karlshamn

Mäts vid årsbokslut
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Arbetet pågår enligt plan och inga avvikelse har inrapporterats

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Att bidra till att personalen inom nämndens
ansvarsområde trivs med sitt arbete.

Sjukfrånvaro dagar/anställd mindre än 21,3 dagar
/anställd och år

Mäts vid årsbokslut

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Nämnden har bidragit till KFs mål 2:3 genom att låta plantera träd och buskar på ett område vid Slånbärsstigen i Asarum vilket medför minskad
skötsel av gräsytor som leder till minskat utsläpp av CO2.
Nämnden har också tagit fram en plan för planteringar som bör genomföras 2019 och kommande år.
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4. Ekonomisk uppföljning
Helårs budget Periodens
2018
utfall

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

Intäkter

17 289

10 977

-1 009

0

16 280

-1 009

18 339

Personalkostnader
Övriga kostnader

-7 986
-60 165

-5 006
-39 090

-65
1 074

0
0

-8 051
-59 091

-65
1 074

-12 356
-39 169

Bruttokostnader

-68 151

-44 096

1 009

0

-67 142

1 009

-51 525

Nettokostnader

-50 862

-33 119

0

0

-50 862

0

-33 186

I periodens utfall föregående år ingår Parkverksamhetens serviceverksamhet som flyttats till tekniska nämnden 2018-01-01
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5. Investeringsuppföljning

Period: Jan- aug 2018
Fritidsnämnd

Investeringar
Årsbudget

Periodens utfall

Helårsprognos

Projekt > 7 mnkr
2524 Svängstabadet
2594 Inv enl Framtidsforum
2596 Träningshall Jössarinken

-25 330
-10 000
-5 330
-10 000

-1 825
0
-686
-1139

-7 330
0
-5 330
-2 000

18 000
10 000
0
8 000

Projekt < 7 mnkr

-10 162

-1 840

-10 183

-21

Summa

-35 492

-3 665

-17 513

17 979
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Prognos-avvikelse Not

1
2
3

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Driftbudget
Parkförvaltningen samt Natur/fritidsområdens budgetuppföljning följer plan. Avvikelsen på helår beror på budgeterade arbetsorder som ej längre
utförs av förvaltarna. Helårsprognosen beräknas till 0.
Fritidsenheten har positiv periodavvikelse på personal Väggabadet samt plus på intäkter efter en bra sommar. De övriga kostnaderna är höga både
inom bad- och fritidsanläggningar. Positiv periodavvikelse på entreprenad Båthamnar. Totalt har fritidsenheten en helårprognos på 0.
De beslutade effektiviseringarna inför 2018 avseende skötsel, höjning av båtplatsavgifter samt att ej öppna Svängstabadet följer plan.

Investeringsbudget
1. Projektet skjuts fram pga. fördjupad översiktsplan för Svängsta.
2. Igångsättningsbeslut tas på nämnd 24/5
3. Kabeln kommer att grävas ner i början av 2019. Pengarna behöver föras över till 2019.

151

7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens Metod

Mät
Rapportering
period till

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐
och nämnd

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomich
ef

2 gånger
under
året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐☐ ☐

Ekonomich
ef

0 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐☐ ☐

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administrat 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessiv chef
under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018

Stickprov

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

☐☐ ☐

Fritidsnämnd

☐ ☒ ☐ Avvikelsen gäller ärendet med identifiering av
de handlingar som kräver underskrift inför
digitaliseringen.

Personliga utlägg

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Verkställighet av
Kontroll att beslut efterlevs och F 2 ggr/år,
C halvår
beslut i KF och KS
verkställs inom nämndens
ansvarsområde
som riktas till
och
nämnden.
helårsbo
kslut

2018
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Verkställighet av
beslut i nämnden.

Kontroll att beslut efterlevs och F I
C samban
verkställs inom nämndens
ansvarsområde
d med
helårsbo
kslut

Månadsvis uppföljning 2018
görs enligt Dokument
Beslutsuppföljning,
sammanställs och
presenteras årsvis

Fritidsnämnd

☐☐ ☐

Klagomålshantering,
åtgärder och
återkoppling inom
fritidsnämndens
ansvarsområde

Kontroll av klagomålshantering
inom fritidsnämndens
ansvarsområde

F 2ggr/år
C halvår
och
helårsbo
kslut

Redovisning av
klagomål, åtgärder
och återkoppling av
ärenden inkomna till
servicecenter under
januari, maj, augusti
och oktober månad.

2018

Fritidsnämnd

☐ ☒ ☐ Vid ett trettiotal inkomna klagomål 2018 så har
85 % åtgärdat inom rimlig tid. Diskussioner
hålls med utförarverksamheterna och
föreningslivet kring att förkorta tiden från
inkommit klagomål till åtgärd.

Representation inom
Fritidsnämndens
verksamhetsområde

Stickprov, 5 st

F 1 ggr/år
C

Redovisning och
åtgärder återkopplas
till nämnden i
samband med
årsbokslut.

2018

Fritidsnämnd

☐☐ ☐
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Apr
Gymnasienämnden
Paul Hedlund
Utbildning
Patrik Håkansson
Skriv verksamhet, avdelning eller enhet
Skriv namnet på ansvarig chef

Nämndens verksamhetsområden






Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna
Lärcenter
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

Alla elever lär sig och utvecklas så långt
som möjligt i sin gymnasieutbildning
En trygg skola för elever fri från kränkning
och diskriminering inom
gymnasienämndens
verksamhetsområden
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status

KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Eleverna i gymnasienämndens
verksamheter utvecklar ett ansvarsfullt
förhållningssätt till miljö och klimat
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Alla elever i gymnasienämndens
verksamheter har inflytande över sin
utbildning
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
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Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till
nödvändig kompetens

Gymnasienämndens verksamheter erbjuder
utbildning inom områden, där det finns
efterfrågan på arbetskraft
Alla elever i gymnasienämndens
verksamheter ska tillägna sig ett
entreprenöriellt förhållningssätt
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status

KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Gymnasienämndens verksamheter erbjuder
moderna och attraktiva arbetsplatser med
professionella och engagerade medarbetare

Skriv nämndens indikator

Välj status

Gymnasienämndens verksamheter har en
hållbar ekonomi

Skriv nämndens indikator

Välj status
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KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
Välj KF mål
Välj KF mål

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,
vuxenutbildningen och särskild utbildning
för vuxna har en ekologiskt hållbar
verksamhet
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs-budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avvikelse
helår

Effekter av
Helårsanpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognosavvikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

55 335

20 852

-1 043

0

54 292

-1 043

20 590

-125 273
-92 091

-47 539
-32 491

-1 077
-3 195

5 315
0

-121 035
-95 286

4 238
-3 195

-44 745
-33 301

Bruttokostnader

-217 364

-80 030

-4 272

5 315

-216 321

1 043

-78 046

Nettokostnader

-162 029

-59 178

-5 315

5 315

-162 029

0

-57 456

Personalkostnader
Övriga kostnader

5. Ekonomisk analys
Kommentar analys
Analys är påbörjad.
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6. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

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

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Stickprov 2018
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Särskilt stöd
Rutiner för utredning,
Verksam- 1 gång
Intervju- 2018
er, dokugenomförande och uppföljning hetschef
av särskilt stöd
mentgranskning mm
Engelska
Måluppfyllelse i engelska grund Verksam- 1 gång
Uppfölj- 2018
ning av
och engelska 5 för elever i år 1- hetschef
3 på nationella program
betygsantagna med dispens i engelska

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Gymnasienämnden

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

Gymnasienämnden

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

Personliga utlägg
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resultat i
Extens
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Aug
Kulturnämnden
Lena Sandgren
Utbildning
Patrik Håkansson
Kultur Karlshamn
Maria Sköldqvist

Nämndens verksamhetsområden






Kultur och Bibliotek
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.

Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Kultur Karlshamn utvecklar fortlöpande verksamheten inom kärnområdena. Det handlar exempelvis om folkbildningsuppdraget, frågor kring jämställdhet
och mångfald, tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt digitalisering. Exempel från verksamheten är bokfestivalen Berättarkraft, som är ett
språkfrämjande projekt. Satsning på små barns språkutveckling är Språkstegen där biblioteken och barnhälsovård samarbetar.
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Den digitala utvecklingen har tagit nya steg i form av streamingtjänst av filmer. Verksamheten deltar också som en del i Digitaliseringsstrategin, som strävar
efter att stärka den digitala kompetensen i samhällen.
Ökad tillgänglighet skett tex genom ökat öppethållande på Lokstallarna och utveckling av lokalbiblioteken mot meröppet.
Tillsättning av ny kultur- och bibliotekschef under våren och beslut om ett nytt kultur- och bibliotekshus har medfört en genomlysning av verksamheten med
mål att planera framtida verksamhet med medborgaren i fokus.
Verksamheten arbetar ständigt med det faktum att Stadsbiblioteket i Citygallerian inte har ändamålsenliga lokaler vilket påverkar både besökare/låntagare
och medarbetare.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
Barn och unga är en prioriterad grupp i verksamheten. Nyckelfaktorer för att nå uppsatta mål är bemanning, lokaler, planering och samarbete.
Utmaningen är idag befintliga lokaler i Stadsbiblioteket som är begränsade till yta och tillgänglighet.
Nytillkommet är en ombyggnation i fastigheten som påverkar verksamheten och personalens möjligheter att genomföra aktiviteter.
Nytt för i år är att Lokstallarna haft öppet dagligen under sommaren, vilket bland annat resulterat i en Graffittiverkstad för barn och unga. Det har
också ökat tillgängligheten för allmänheten att boka och besöka lokalerna under sommaren.
Nya projekt som Kultur Karlshamn har arbetat med under året är Filmprat efter skolbion, Språkstegen, pop up bibliotek och Digilabb på
Spontanidrottsplatsen.

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

Barn och unga berikas och utvecklas
genom kulturupplevelser och estetiska
lärprocesser.

Procentuell beläggning på arrangemang som
Kultur Karlshamn erbjuder barn och unga under
fritid

Helt
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KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Barn och unga berikas och utvecklas
genom kulturupplevelser och estetiska
lärprocesser.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

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

Helt

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
Det finns begränsningar i Stadsbibliotekets lokaler och det pågår ombyggnation i fastigheten som skapar utmaningar att genomföra
programaktiviteter i egna lokaler. Stor kraft läggs på samarbete och planering för att skapa förutsättningar för att bidra till uppsatta mål.
Lokstallarnas lokaler har genomgått förbättrande åtgärder under året.
Genom Meröppet erbjuds möjligheter att besöka lokala bibliotek i större utsträckning.
Kultur Karlshamn informerar om sina aktiviteter och tjänster via bland annat webbplats, nyhetsbrev, digitala skärmar och sociala medier.
Kultur Karlshamn medverkar i kommunövergripande projekt såsom Hemvändarträff under Östersjöfestivalen och Äldredagarna i Bellevueparken.
Kultur Karlshamn har aktivt bidragit i samplaneringen kring Kulturkvarteren i samband med årets Östersjöfestival.

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator
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Utfall indikator

KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv

Kommuninvånare och besökare tar del av
ett rikt och spännande utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser
Kommuninvånare och besökare tar del av
ett rikt och spännande utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser
Kommuninvånare och besökare tar del av
ett rikt och spännande utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser
Kommuninvånare och besökare tar del av
ett rikt och spännande utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser
Kommuninvånare och besökare tar del av
ett rikt och spännande utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser

Antal fysiska och elektroniska lån på kommunens
bibliotek

Helt

Antal fysiska besök på kommunens bibliotek

Helt

Antal låntagare

Helt

Antal barnbokslån

Helt

Andel aktiviteter/föreställningar inom musik,
bild, film & rörlig media, dans, teater, slöjd och
litteratur

Helt

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
Ännu ett steg att öka tillgänglighet är den nya tjänsten som erbjuder att film kan lånas via en streamingtjänst.
Meröppet på lokalbibliotek har ökat möjligheten att använda bibliotekets tjänster och utbud även utanför ordinarie öppettider.
Tillgänglighetsrond genomförs årligen och en tillgänglighetsplan finns för verksamheten. En av åtgärderna som gjorts under året är inköp av mobila
hörslingor.
På biblioteken samt i våra sociala medier och webplats har Kultur Karlshamn bidragit till att öka medvetenhet och kunskap inför valet 2018 genom
information på bland annat lätt svenska.
Kultur Karlshamn medverkar i arbetet kring att skapa transparens och likvärdighet gällande fördelning av föreningsbidrag till olika föreningar.
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Kommuninvånarna ger inom Kultur
Karlshamns verksamhetsområden lika
möjlighet och rättigheter i samhället
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Antal användare av tillgänglighetsanpassade
bibliotekstjänster; talböcker och Boken kommer

Helt

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
Kultur Karlshamn fortsätter att vara en del i arbetet för att skapa en arena för kulturella och kreativa näringar i Karlshamn, både genom att upplåta
lokaler men även genom personella resurser.
En av aktiviteterna under 2018 har varit Berättarkraft, en litteratur- och berättarfestival, där Kultur Karlshamn planerade och genomförde
tillsammans med Blekinges kommuner och Region Blekinge.
En ny arena har provats när Kultur Karlshamn erbjöd ett pop-up bibliotek i samband med Karlshamns kommuns utomhuskontor på Tjärö när
festivalen PLX genomfördes.
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Kulturnämndens verksamheter stimulerar
till företagsamhet och entreprenörskap
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Antal utställningar i Kultur Karlshamns lokaler

Helt

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
Kultur Karlshamn strävar tillsammans för att vara en attraktiv arbetsplats där personalen känner delaktighet och inflytande och skapar värde för
medborgare och besökare.
Under året har fortsatt utveckling skett kring mötesstruktur och kommunikationskanaler.
Kultur Karlshamn har ett sjunkande sjuktal gällande både kort- och långtidssjukskrivna.
Årets rekrytering har gått enligt plan.

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

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

Sjukfrånvaro dagar/anställ

Helt

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

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

Välj status
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KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare

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

Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, %

Välj status

Skriv nämndens mål.

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

Välj status

Skriv nämndens mål.

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

Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
Beslutet om ett nytt Kultur- och bibliotekshus medför att det nu finns en tidsram för stadsbibliotekets placering i Citygallerian.
Under året har en ombyggnation påbörjats i Citygallerian som medfört fler begränsningar i stadsbibliotekets lokaler och försämrat tillgänglighet
såsom hissar etc. Ombyggnationen påverkar både personal och låntagare/besökare och skapar merkostnader för verksamheten.
Etablering av en dansscen i Lokstallarna kan komma att påverka verksamhetens möjlighet att planera egna arrangemang och programverksamhet i
Lokstallarna.

3. Nämndens framgångar
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Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
Kultur Karlshamn har fortsatt sitt arbete att skapa ett rikt kulturliv i Karlshamn. Det ställer krav på både personal och lokaler samt förmåga att
samarbeta över gränser. Detta är något som Kultur Karlshamn har som en framgångsfaktor.
Som en del i arbetet att öka tillgängligheten samt bidra till språkutveckling/läsförståelse har Kultur Karlshamn ansökt om bidrag från Kulturrådets
projekt Stärkta bibliotek. Projektet beräknas börja hösten 2018. Språkstegen och Kreativa rum är andra projekt som Kultur Karlshamn deltar i
tillsammans med andra kommuner och regionen.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårsbudget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad Effekter av Helårsprogno Prognos
avvikelse anpassningar
s 2018
avvikelse
helår
och åtgärder
helår

Periodens
utfall
föregående år

1 550

1 795

0

0

1 550

0

1 028

-10 701
-17 735

-7 251
-11 613

0
0

0
0

-10 701
-17 735

0
0

-6 644
-11 991

Bruttokostnader

-28 436

-18 864

0

0

-28 436

0

-18 635

Nettokostnader

-26 886

-17 069

0

0

-26 886

0

-17 607

Personalkostnader
Övriga kostnader
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Årsbudget

Periodens
utfall

Helårsprognos

950

399

950

950

399

950

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Kulturnämnden delårsbokslut är i balans med budget och prognosen innebär inga underskott vid årets slut.
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Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

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

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Nämnd

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

Personliga utlägg

Stickprov 2018
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef
under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Kommunkonsten
Att förvaltningarna har
Verksam 1 gång
Kontroll Under
kontaktpersoner
hetschef
av
2018
Kontroll av rapporteringen
organisat
ionen.
Stickprov

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan-Aug
Kommunstyrelsen
Per-Ola Mattsson
Kommunledning
Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden










Personalavdelning
Ekonomiavdelning
Administration med kansli, kommunikation, folkhälsa, servicecenter och turism
Samt:
Näringsliv
Mark och exploatering
Övergripande miljö- och trafikfrågor
Projekt
Utveckling av Kommunens styr- och uppföljningsprocesser
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
KS prioriterade insatsområde 1:5:
 Ökat samarbete med landstinget och övriga nämnder
o Gemensamt byggt en gata vid sjukhuset som Landstinget finansierar till största delen
o Avtal med Landstinget om utskrivningsklara
o Avtal Regionalt samverkansråd mellan nya Regionen och kommunerna i Blekinge (KS)
o Folkhälsogruppen
o Tobaksprojekt
o PIK-projektet avslutas under året med en avslutningskonferens i oktober
o Sökt pengar för steg 2 (Karlshamn och Sölvesborg)
o Gemensamt med KABO drivs odlingsprojekt i miljonprogrammets mellanrum (mellan husen i Fridhem) för ökad trygghet mm
o Analys av levnadsvanor bland unga kopplat till psykisk hälsa
o Laro-mottagning, gemensam mottagning för behandling av läkemedelsmissbruk (samverkan mellan landstinget och kommunen)


Utbildning av all personal inom kommunen i normkritiskt perspektiv och HBTQ

Bedömning av KS bidrag till KF:s inriktningsmål:
Pågående arbete med att bygga relationer mellan Regionen/Landstinget och kommunerna för att stärka god livskvalitet i Karlshamn.

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Kommuninvånarna har en god hälsa på
lika villkor

Andel som svarat på högstadiet som druckit
alkohol de senaste 12 månaderna, pojkar 26,0%
Följs upp i årsredovisning

Ej uppfyllt

175

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

Andel som svarat på högstadiet som druckit
alkohol de senaste 12 månaderna, flickor 22,0 %.
Följs upp i årsredovisning
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
använt narkotika, pojkar 4,4 %.
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
använt narkotika, flickor 3,8 %.
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
rökt tobak, pojkar 20,0 %.
Följs upp i årsredovisning
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
rökt tobak, flickor 15,0 %.
Följs upp i årsredovisning
Andel som svarat på högstadiet som uppger att
de någon gång känt sig deprimerad eller upplevt
sig någon gång mått psykiskt dåligt fler gånger i
månaden eller mer, pojkar 10,0 %.
Följs upp i årsredovisning
Andel som svarat på högstadiet som uppger att
de någon gång känt sig deprimerad eller upplevt
sig någon gång mått psykiskt dåligt fler gånger i
månaden eller mer, flickor 35,0 %.
Följs upp i årsredovisning
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Ej uppfyllt

Ej uppfyllt
Ej uppfyllt
Helt

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
KS prioriterade insatsområde 2:1:
 Parkeringsinfrastruktur
o Rustat upp parkeringsplatser inne i staden och kommit med förslag om att införa parkeringsavgifter för att öka kommunens intäkter.
 Samordningsansvar VA
 Planeringsberedskap och markreserv
o Startat igång/beställt ett antal detaljplaner av Stadsbyggnadsavdelningen. Dessa är under planering varvid kommunen inte har
någon planlagd mark för bostäder eller handel. Planlagd mark för industri finns i Stilleryd. Ligger efter med utbyggnaden av
infrastrukturen i områdena. Inköp av fastigheter i Janneberg, Hällaryd och Stilleryd för att säkra framtida detaljplaneläggning.
 Bredband
 Kollektivtrafik
o Skärgårdstrafiken har ökat
o Erbjudit gratis sommarkort med Blekingetrafiken till ungdomar
 Cykelinfrastruktur
o Enkät till medborgarna om önskemål om cykelinfrastruktur
KS prioriterade insatsområde 2:2:
 Bostadsförsörjningsprogram
o Under framtagande
 Planberedskap och markreserv
o Se 2:1 ovan
KS prioriterade insatsområde 2:3:
 Framtagande av miljöplan
o Hållbara Karlshamn 2030 (Agenda 2030), kommunfullmäktige tar beslut 180917.
 Utveckla kollektivtrafiken
o Blekingetrafiken har lagt om linjerna under 2018 samt ökat turtätheten
Bedömning av KS bidrag till KF:s inriktningsmål:
 Arbetet är på god väg och genom de olika insatserna ovan görs bedömningen att Kommunstyrelsen och dess verksamhetsområden bidrar till
en bra måluppfyllelse

177

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för
ett växande näringsliv och en attraktiv
och hållbar livsmiljö
-”-

En ändamålsenlig infrastruktur för ett
växande näringsliv och en attraktiv och
hållbar livsmiljö
-”-

Välj status

KF 2:2 Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla
KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart

Hushåll som ges tillgång till bredband 1.000Mbit
(PTS 50 m), 80 %.
Följs upp i samband med årsbokslut
Antal kilometer cykelväg, kommunal och statlig,
120 km.
Följs upp i samband med årsbokslut
Bäst att bo, tidningen fokus, 90.

Välj status

-”-

-”-

-”-

-”-

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens
gränser, ton CO2-ekv per invånare, minskning
med 10 %.
Följs upp i samband med årsbokslut
Skyddad natur (skyddad land- och vattenareal i
nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden som andel av kommunens totala
areal (Sveriges ekokommuner) 2013 = 5,1 %, mål
2018 6,2 %.
Följs upp i samband med årsbokslut
Resor med kollektivtrafik per invånare och år,
50,0.
Följs upp i samband med årsbokslut
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Välj status

Ej uppfyllt

Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
KS prioriterade insatsområde 3:1:
 Medborgar- och företagsdialog
o Skapar en digital plattform för att underlätta till dialog
 Medborgar- och företagsinflytande
o Under året har arbetet inriktats på att bygga relationer med näringslivet
o Anställt en näringslivsutvecklare
o Mark- och handelsanalys genomförs
o Näringslivsenkäten genomförd 2018
o Startat nya aktiviteter av olika slag i syfte att underlätta
o Satsat på kommunikationen på olika sätt, bland annat sociala medier
KS prioriterade insatsområde 3:2:
 Inkludering
o Utvecklingsarbete av en ny extern webbplats i nära samarbete med förvaltningarnas webbredaktörer.
o Beta-versionen publiceras och testperioden inleds under december/januari. Webbsidan publiceras i skarpt läge därefter.
o Ungdomsråd är bildat
o
Bedömning av KS bidrag till KF:s inriktningsmål:
 Ett prioriterat område som ökar tillgänglighet, transparens och delaktighet

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet
och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling
och service

Kommuninvånarna, föreningslivet och
företagen är delaktiga i och har inflytande
över kommunens utveckling och service

Välj status

-”-

-”-

Företagens sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen (index % av
maxpoäng, KKiK), index 77.
Kommunen har inte deltagit i undersökningen
Insikt under året.
Kommunens förmåga att involvera medborgarna
att delta i kommunens utveckling (Index % av
maxpoäng, KKiK), 70 %.
Följs upp i samband med årsbokslut

179

Välj status

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

Kommuninvånarna ges lika möjligheter och
rättigheter i samhället

Kvaliteten i kommunens webbinformation till
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKiK), 85 %.
Följs upp i samband med årsbokslut

Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
KS prioriterade insatsområde 4:1:
 Samverkan med aktörer inom och utanför kommungränsen
o Samverkan med kommuner i västra Blekinge gällande en förstudie inom livsmedelsindustrin
o Samverkan med Centrumföreningen gällande Handelaanalysen
o Samverkan med fastighets-/markägare kring vakanser på lediga lokaler och mark
o Samverkan med Netport och fastighetsägare kring investeringsfrämjande, dvs nya etableringar till Karlshamn
o Samverkan med Region Blekinge och övriga kommuner i projektet BusinessBlekinge
KS prioriterade insatsområde 4:3:
 Underlätta etablering och företagsservice
o Näringslivslots
o Startat en fastighetsägargrupp och etableringsgrupp
o Driver på arbetet med detaljplanering av nya markområden
Bedömning av KS bidrag till KF:s inriktningsmål:
 Arbetet har utvecklats under året med ny näringslivsutvecklare och en omdirigering av internt arbete samt skapandet av en näringslivslots
som samordnar företagens frågor in i kommunen. Dessutom har en mängd nya aktiviteter startats och nya arenor för samverkan är under
uppbyggnad, dock finns mer att göra i denna fråga.
 Näringslivsenheten är betydligt mer synliga och kommunikativa idag.
 Det kvarstår dock saker som ska fortsätta att utvecklas i kommunen som helhet och detta kopplat till näringslivets efterfrågan. Diskussionen
kring byggbar verksamhetsmark är den fråga som är mest akut.
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Ökad tillväxt och sysselsättning

Välj status

KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap

Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet
och entreprenörskap

-”-

-”-

Förvärvsintensitet i Karlshamn, 79 %.
Följs upp i samband med årsbokslut
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade
företag, 230 st.
Följs upp i samband med årsbokslut
Antal företag i kommunen, 2.900 st.
Följs upp i samband med årsbokslut
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Välj status

Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
KS prioriterade insatsområde 5:1:
 Kompetensförsörjningsstrategi
o Framtagen, samverkad och beslutad i kommunens Ledningsgrupp
 Minskad sjukfrånvaro
o Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl a arbeta för ett minskat antal timavlönade, fortsätta arbetet med kvalitetssäkrad
personalplanering, utveckla olika arbetstidsmodeller, minska personalomsättningen på chefsnivå samt införa Kraftkartan.
o I diskussion med kommunens ledning fortsätta utveckla modeller för ett hållbart chefs/ledarskap.
o Effektivisera administrationen genom att genomföra översyn av, samt centralisera, personalaktshanteringen.
o Revidera samverkansavtal, se över rutiner för facklig ledighet samt rutiner kring systematiskt arbetsmiljöarbete.
KS prioriterade insatsområde 5:2:
 Strategiska utvecklingsarbetet
o Proaktiv ekonomi- och upphandlings/ inköpsfunktion
KS prioriterade insatsområde 5:3:
 Hållbar verksamhetsutveckling
o Genomförande av samordnad varudistribution.
o Digitaliserad fakturahantering.
o Öka kommunens kunskap och förståelse om vad tydliga ekologiska och sociala krav är vid investeringar och upphandlingar.
o Användning av kommunens cyklar i största möjliga utsträckning.
o Användning av digitala media istället för trycksaker
Bedömning av KS bidrag till KF:s inriktningsmål:
 Arbetet löper på enligt plan. Sjuktalen sjunker, framför allt den långa sjukfrånvaron minskar. Detta gör att sjuklönekostnaden inte sjunker i
samma omfattning som sjuktalen.
 KS som nämnd visar på ett positivt ekonomiskt resultat medan kommunens totala resultat ser sämre ut.
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

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

Sjukfrånvaro dagar/ anställd, 21,3 (10,65 dagar
per juni)

Ej uppfyllt

-”-

-”-

Välj status

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Kommunen har en sund ekonomi

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Kommunen har en ekologiskt hållbar
verksamhet

Andel timmar som görs av timavlönade under
året i förhållande till arbetade timmar, 7,7 %
Följs upp i samband med årsbokslut
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, 93 %
Följs upp i samband med årsbokslut
Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet, 30 %
Följs upp i samband med årsbokslut
Andel anställda som skulle rekommendera
Karlshamns kommun som arbetsgivare, 80 %
Följs upp i samband med årsbokslut
Soliditet, 60 % över en femårsperiod.
Följs upp i samband med årsbokslut
Soliditet för sammanställd redovisning, 25 % över
en femårsperiod
Följs upp i samband med årsbokslut
Överskottsgrad, 1 % över en femårsperiod.
Följs upp i samband med årsbokslut
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal via ehandelssystemet, 85 %.
Följs upp i samband med årsbokslut
Antal tillfällen som kommunens cyklar används i
tjänsten, ökning jämfört med föregående år.
Följs upp i samband med årsbokslut
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Välj status

Välj status

Välj status

Välj status
Välj status

Välj status
Välj status

Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
Det ekonomiska läget och arbetet med att klara effektiviseringskraven 2018 är en utmaning. Det är samtidigt en förutsättning för en hållbar ekonomi
och en möjlighet att bedriva kommunens kärnverksamheter då bland annat även demografin kommer att bli en utmaning.
Inköp av mark och fastigheter har gjorts under året där hänsyn inte har tagits till ökade driftkostnader som uppstår.
Ny ekonomichef tillträdde 15 augusti.
Rekrytering av upphandlingschef har påbörjats.
Digitaliseringsstrateg har rekryterats 1 augusti
Fr o m 1 januari 2019 träder en ny kommunal redovisningslagstiftning i kraft vilket innebär översyn av arbetssätt och rutiner.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
GDPR-förändringen är genomförd inom befintliga resurser och Karlshamn ligger långt framme i processen.
Införande av externa webben sker inom befintliga resurser och kommer att testas i december.
Kraftkartan har startat upp under våren och kommer att vara igång i full skala från och med 2019.
Det är ett fortsatt tryck på kommunala tomter.
Genomfört val till kommun, landsting och riksdag på ett korrekt sätt.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

16 714

13 405

570

17 284

570

21 929

Personalkostnader
Övriga kostnader

-63 770
-119 744

-41 775
-77 354

1 763
3 093

-62 007
-116 651

1 763
3 093

-51 897
-76 153

Bruttokostnader

-183 514

-119 129

4 856

0

-178 658

4 856

-128 050

Nettokostnader

-166 800

-105 724

5 426

0

-161 374

5 426

-106 121

Tele- och IT-service ingår i periodens utfall föregående år.
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr
0018 Log Karlshamn industriområde
0029 Sternö Marina
0032 Log Karlshamn Jvgsanl
0106 Asarum väster, fd flygfält
1100 Strategisk utveckling
1145 LSS-bostad Asarum 3:2
1152 Ny återv.station Munkahus
1169 Skolprojekten
1195 Bibliotek och Kulturhus
1351 Handlingsplan för cyklism
Övriga exploateringsprojekt
Övriga investeringar
Summa KS

Årsbudget

Periodens
utfall

-6 360
-11 700
-4 000
-3 425
-40 500
-4 400
-10 000
-7 800
-6 500
-3 500
-14 778
-8 325
-121 288

631
-280
-1 524
-218
-8 141
-23
-47
-671
-1 421
0
1 550
-3 111
-13 255

186

Helårsprognos
-7 775
-700
-3 474
-4 525
-14 000
-1 500
-1 000
-3 420
-13 053
0
-8 249
-6 055
-63 751

Prognosavvikelse
-1 415
11 000
526
-1 100
26 500
2 900
9 000
4 380
-6 553
3 500
6 529
2 270
57 537

Not
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Driftuppföljning:
Totalt: Kommunstyrelsen hr plus på deponiåtgärder, samordnadvarudistribution, gästhamnsutredning, försäljning av verksamhet till Stadsvapnet och
budgeterad effektiviseringsreserv samt minus på Östersjöfestivalen
Ekonomiavdelningen: KAFAB kommer att skaffa eget ekonomisystem fr o m september 2018 vilket innebär att vi ej längre kan debitera dem för deras
del av kommunens ekonomisystem. Bolagiseringen av VA då de kommer att övergå till KEAB får motsvarande konsekvenser för ekonomiavdelningen.
Utökat stöd till Kreativum diskuteras.
Ytterligare en ekonomihandläggare och ekonom/controller kommer att anställas inom ramen för befintligt antal tjänster/ budget.
Bedömningen är att Ekonomiavdelningen kommer att klara de ekonomiska budgetramarna 2018.
Kommunikationsenheten. Ett beräknat negativ resultat främst beroende på uteblivna annonsintäkter.
Personalavdelningen: Prognosen är i stort sett ett utfall i balans med lagd budget.
Turism och servicecenter: Bedömningen är att verksamheten klarar budgetram
Kanslienheten: Bedömningen är att verksamheten kommer att drivas inom budgetram.
Näringslivsenheten: Bedömningen är att verksamheten kommer att drivas inom budgetram.
Investeringsuppföljning:
1. Utgifter för entreprenad där intäkterna kommer 2019-2022 och utgifter för entreprenad som skulle utförts 2017. Delar av entreprenaden kommer
troligen skjutas till 2019.
2. Rivning av byggnad blir framflyttad till 2019. Marksanering kommer ej att påbörjas under 2018.
3. Förnyad konkurrens inom befintligt avtal ska göras och projektet hinner precis komma igång under 2018.
4. Upphandling under hösten och största delen av utgiften kommer troligen att skjutas till 2019.
5. Budgetmedel 37,5 mnkr avser förvärv av strategisk mark, stadsdel Janneberg enligt beslut i KF § 78 2018-04-09. Förskottsutbetaln 11 mnkr 2018.
6. Projektering LSS-bostad 2018 och byggnation 2019.
7. Stor risk för överklagande av bygglov och därför kommer förmodligen bara projektering att genomföras i år.
8. Mörrums skola inväntar politiskt beslut före fortsatt projektering.
9. Projekteringen går enligt plan.
10. Handlingsplan för cyklism går inte att genomföra enligt det beslut som finns.
11. Avvikelsen beror på förändrade tidplaner i exploateringsprojekten.
12. Plus på politikerplattor och utveckling av e-tjänster. IT-stöd styrprocess senareläggs till 2019.
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7. Uppföljning internkontrollplan - Sker i samband med delårsbokslut
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med årsbokslut
och nämnd

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomichef

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med årsbokslut

Ekonomichef

1 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med årsbokslut
och nämnd

Adminis- 1 gång
trativ chef under ht

Stickprov

2018

Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med årsbokslut
och nämnd

Personliga utlägg

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
sekretesshandlingar i hantering av sekretessEphorte
handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren 2018.

och nämnd
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Apr
Omsorgsnämnden
Leif Håkansson
Omsorg
Torill Skaar Magnusson
Omsorgsförvaltningen
Torill Skaar Magnusson

Nämndens verksamhetsområden




Stöd i ordinärt boende
Stöd i särskilt boende
Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

190

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
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3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

61 620

29 612

72 981

Personalkostnader
Övriga kostnader

-365 587
-147 800

-128 996
-42 029

-383 163
-128 845

Bruttokostnader

-513 387

-171 025

Nettokostnader

-451 767

-141 413

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

72 981

11 361

22 692

2 000

-385 163
-128 845

-19 576
18 955

-175 127
-56 277

-512 007

2 000

-514 007

-620

-231 404

-439 026

2 000

-441 026

10 741

-208 712
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr

Årsbudget

Inventarier, arbetsmiljöåtgärder
Ombyggnad Östralycke
Reinvsteringar, nyinvsteringar IT
Sängar särskilda boende
Trygghetslarm
Välfärdsteknik
Extra investeringar särskilt boende
Inventarier Ekegården
Summa

Periodens utfall

-650
-5 000
-700
-400
-200
-200
-500
-500
-8 150

86
3
25
47
0
0
0
60
220

Helårsprognos
-650
-5 000
-700
-400
-200
-200
-500
-500
-8 150

Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Analysera och kommentera det ekonomiska utfallet.
Stöd i ordinärt boende har en stor utmaning att anpassa sig till de minskade hemtjänsttimmarna och att hantera omställningar snabbare än vad som
görs i dag. Under det första kvartalet har det funnits en del brukare med ytterfall och dubbelbemanning som flyttat till särskilt boende eller avlidit.
Detta har medfört periodvis hastiga förändringar inom verksamheten där enheterna stått med högre bemanning än behovet. Under de första
månaderna har kortidssjukfrånvaron varit väldigt hög där många av medarbetarna råkat ut för influensan. Förutom att minska sjukfrånvaro och
hantera omställningar bättre och snabbare så måste hemtjänsten minska antal timmar med timvikarier.
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Stöd i Särskilt boende har haft höga sjuktal och verksamheten har haft svårt att täcka sjukfrånvaron med befintlig personal. Långtidsjukfrånvaron
minskar medan korttidssjukfrånvaron ökar. Verksamheten har fått många nya chefer som saknar erfarenhet i planering och bemanning. Verksamheten
kommer att lägga stor fokus på att minska korttidsfrånvaron samt arbeta med effektiviseringar.
Myndighet & Resurs är i balans. Den stora utmaningen är sjuksköterskeverksamheten. Det finns en plan för fortsatt arbete, där det ska bli tydligt hur
man ska beräkna sin budget och personaltillsättning.
Övergripande Utbildningsinsatser pågår under året för samtliga enhetschefer och verksamhetschefer i resurs och verksamhetsplanering . Överskottet
på centrala konton beror till största delen på statliga stimulansmedel, BICAB, vilket förväntas implementeras i verksamheten under 2018 samt att en
pott ofördelade medel för möjliga effektiviseringar.
Investeringarna ligger inom ram.

7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader" Ekonomic 2 gånger
beslutsattesteras av
hef
under året
överordnad med
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Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

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

beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

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

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan-Aug
Tekniska nämnden
Mats Dahlbom
Samhällsbyggnad
Ulrika Nordén Johansson

Nämndens verksamhetsområden





Serviceverksamheten
Måltidsservice
Beställarverksamheten
VA-verksamheten
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Arbetet pågår enligt plan och inga avvikelse har inrapporterats

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga
KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga

Säkerställa kommunens vattentjänst
långsiktigt.
Ökad säkerhet och trygghet i trafiken

__
Felanmälan ang. belysning på gång- och cykelväg,
busshållplatser, vägkorsningar och
övergångställen ska åtgärdas inom 5 arbetsdagar

Utfall indikator
Mäts vid årsbokslut

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
En större avvikelse har inrapporterats angående antal km cykelväg. Vi kommer inte att uppnå målet på att bygga ut till 120 km cykelväg under 2018.
Vi satsar istället på att öka kvaliteten på de 100 km cykelväg som vi redan har. I övrigt går arbetet enligt plan.

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för
ett växande näringsliv och en attraktiv
och hållbar livsmiljö
KF 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för
ett växande näringsliv och en attraktiv
och hållbar livsmiljö

Cykelinfrastruktur

Antal km cykelväg kommunal och statlig. Mer än
120 km

Mäts vid årsbokslut

Säker trafikmiljö

Olycksfall i trafiken. (Statistik från
Transportstyrelsens system STRADA) nämndens
indikator. Lägre än 2017 års utfall

Mäts vid årsbokslut
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3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Arbetet går enligt plan och inga avvikelse har inrapporterats
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Offentliggöra nämndverksamhetens
prioriteringar och beslut
Öka mångfalden inom nämndens
ansvarsområde gällande arbetskraft som
står långt utanför arbetsmarknaden

Antal presskonferenser ska genomföras vid 80 %
av nämndsmöten
Andelen arbetskraft som erbjudits arbete för
extra tjänster ska vara större än ingångsvärde
2017

Mäts vid årsbokslut
Mäts vid årsbokslut

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Arbetet går enligt plan och inga avvikelse har inrapporterats
KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Samarbete med kommunstyrelsen gällande
exploatering av mark

Förvärvsintensitet i Karlshamn (KF)

Mäts vid årsbokslut
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
3 mindre avvikelse har inrapporterats där man ligger efter med verksamheternas åtaganden enligt plan pga. resursbrist av b.la drifttekniker och
upphandlingsresurser. En större avvikelse har inrapporterats angånde inköp av maskiner som kan gå på fossilfritt bränsle. Fossilfria alternativ inom
vår gatu- och parkverksamhet har övervägts men investeringskostnaden för tyngre maskiner är fortfarande alldeles för dyra. Dock börjar vår
leasingbilpark närma sig 90 %

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Sänka sjuktalen.

Mindre än 21,3 dagar sjukfrånvarodagar/anställd
(KF)

Mäts vid årsbokslut

Jämställd satsning

Mindre än 21,3 dagar sjukfrånvarodagar/anställd
(KF)

Mäts vid årsbokslut

Avtalstrohet

Mäts vid årsbokslut

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Värdesäkra kommunens tillgångar

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Värdesäkra kommunens tillgångar

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Energieffektivitet

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Fossilfria bilar inom nämnden område

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Öka andelen ekologiska livsmedel

Minst 95 % andel inköpta livsmedelsvaror inom
rätt avtal. (KF)
Nuvärde av Beläggning på våra vägar (asfalt) ska
vara högre än 2017 utfall
Intäkt - kr/kvm för upplåten mark ska vara högre
än 2017 utfall
Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler inklusive verksamhets el,
normalårskorrigerad, KWh/kvm ska vara lägre än
2017 utfall (KF)
Minst 25 % av alla nya inköp av
verksamhetsfordon/maskinpark ska prövas för
ett fossilfritt alternativ
Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska vara
minst 35 % (KF)
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Mäts vid årsbokslut
Mäts vid årsbokslut
Mäts vid årsbokslut

Mäts vid årsbokslut

Mäts vid årsbokslut

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
De ökade livsmedelspriserna gör att det kommer att bli svårt att hålla årets livsmedelsbudget. En svag krona, höjda kvalitetskrav samt en sommar
med torka är några av anledningarna.
Kostnaderna för vinterväghållning och uppvärmning har överstigit budget på grund av den kalla och långa vintern.
Svårt att rekrytera kompetens avseende gata och trafik vilket gör att det är svårt att hålla den höga nivå som förväntas kring infrastrukturfrågor och
trafiksäkerhet.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Tekniska nämnden exkl VA-verksamheten
Helårs budget Periodens
Beräknad
2018
utfall
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

Intäkter

370 521

257 376

10 836

0

381 357

10 836

184 116

Personalkostnader
Övriga kostnader

-153 841
-267 976

-105 059
-186 826

-4 141
-6 695

0
0

-157 982
-274 671

-4 141
-6 695

-79 760
-138 186

Bruttokostnader

-421 817

-291 885

-10 836

0

-432 653

-10 836

-217 946

Nettokostnader

-51 296

-34 509

0

0

-51 296

0

-33 830
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VA-verksamheten
Helårs budget Periodens
2018
utfall

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

Intäkter

90 244

61 657

2 500

0

92 744

2 500

54 171

Personalkostnader
Övriga kostnader

-21 780
-68 464

-12 248
-46 017

0
0

0
0

-21 780
-68 464

0
0

-11 971
-39 501

Bruttokostnader

-90 244

-58 265

0

0

-90 244

0

-51 472

Nettokostnader

0

3 392

2 500

0

2 500

2 500

2 699
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5. Investeringsuppföljning
Tekniska nämnden, belopp i tkr
Projekt > 7 mnkr
1134 Rörmokaren 2
1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor
1140 Brandstationen
1148 Möllegårdens skola kök
1151 Förskolepaviljonger, 2 st
1181 Österslättsskolan kök
1187 Restaurang Östralycke
1320 Stortorget, ombyggnad
1346 Hinsetunneln, renov/belysn
1348 GC-väg Vekerum-Stilleryd
2107 Fastighetsunderhåll
2519 Ombyggnad H- och F-hus
2528 Asarums IP

Årsbudget Periodens
Helårsprognos
2018
utfall
-63 186
-6 346
-29 153
-11 495
-2353
-10 695
-3 000
-638
-1 200
-2 000
-106
-500
-633
0
-333
-4 200
0
-4 200
-1 623
0
0
-6 579
-8
-2 579
-12 622
-164
-179
-7 000
-282
-500
-4 200
0
0
-7 834
-2 203
-7 834
-1 000
-130
-133
-1 000
-462
-1 000

PrognosNot
avvikelse
34 033
800 1
1 800 2
1 500 3
300 4
0
1 623 5
4 000 6
12 443 7
6 500 8
4 200 9
0
867 10
0

Projekt < 7 mnkr

-33 774

-14 245

-38 741

-4 967 11

Summa

-96 960

-20 591

-67 894

29 066
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Tekniska nämnden, VA, belopp i tkr
Projekt > 7 mnkr
1520 Åtgärder Vatten
1530 Åtgärder Avlopp
1540 VA-utbyggnad
1550 Nytt Vattenverk Långasjön
Projekt < 7 mnkr
Summa

Årsbudget
-25 543
-4 302
-10 056
-6 000
-5 185

Periodens
Helårsprognos
utfall
-11 416
-18 494
-2 855
-1 602
-5 813
-5 756
-1 944
-7 451
-804
-3 685

PrognosNot
avvikelse
7 049
2 700 1
4 300 1
-1 451
1 500 1

-6 030

-5 213

-7 070

-1 040

-31 573

-16 629

-25 564

6 009

2

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Tekniska nämnden exkl VA-verksamheten
Kommentar analys
Drift
I resultatrapport januari-april hade tekniska nämnden en prognostiserad helårsavvikelse på -3 000 tkr. På sammanträdet i juni beslutade nämnden om
åtgärder för en budget i balans. KSAU har även beslutat om att höja timpriset för städning med 20 kr fr o m andra halvåret 2018. Månadsrapporten för
augusti har ingen prognostiserad helårsavvikelse.
Gatuförvaltningen har höga kostnader för perioden och vinterväghållningsbudgeten är förbrukad med en beräknad helårsavvikelse på -1 800 tkr.
Fastighetsförvaltningens kostnader för akut underhåll, teknisk service och övrig drift är höga.
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Gata-, park- och tomtservice anpassningskrav följs noggrant under hösten så att åtgärderna ger de ekonomiska effekter som är beslutade. Planerade
externa arbeten som utförs internt ger dock ingen anpassning av verksamhetens kostnader på 500 tkr.
Beställar- och serviceadministrationen har plus på personalkostnader då flera tjänster inte ersätts vid avslutad anställning, sjukdom eller
föräldraledighet.
Investeringar
1. Entreprenören har begärt tidsförlängning av Rörmokaren 2 p g a uppkomna ÄTA-arbeten.
2. Projektering av nybyggnad kontor i Tubbaryd samt evakueringslokal 2018 och 1 800 tkr flyttas till 2019. Projektet behöver ses över under hösten
p g a förändrad verksamhet på plats och vattenskada i gula huset.
3. Ny brandstation projekteras 2018 och 1 500 tkr flyttas till 2019.
4. Konsult påbörjar ritning av kök på Möllegårdens skola 2018 och byggnation planeras 2020.
5. Österslättskolans kök kommer att projekteras inom skolprojekten och därför kommer dessa pengar ej att användas i år.
6. Förseningar i byggnationen av nya Östralycke medför att alla åtgärder i restaurangen inte kan göras 2018.
7. Planerna för Stortorgets ombyggnad har ändrats och 12 458 tkr flyttas fram.
8. Renovering och belysning av Hinsetunneln skjuts fram till våren 2019 på grund av försenat upphandlingsförfarande och att arbetet inte kan utföras
under +5 grader samt att tunnelbranschen är överhettad. Resterande budgetmedel begärs i över/underskottshantering 2018, och hela projektet
kommer att genomföras 2019.
9. Trafikverkets förhoppning är att GC-väg Vekerum-Stilleryd kommer att starta under hösten, dock kommer inga kostnader för kommunens
finansiering förrän 2019. Projektet delfinansieras av Trafikverket så budgetmedlen behöver föras över till 2019.
10. Handlingsalternativ för nybyggnad och/eller ny- och ombyggnad av H och F husen på Väggaskolan har tagits fram. Dessa visar på en
investeringsutgift på/från 165 – 230 mnkr för ny- eller ombyggnad.
Den tekniska livslängden är 10 år eller mer på de befintliga byggnaderna men för att säkerställa arbetsmiljön den sociala miljön och förbättra
verksamheten behöver H och F husen upprustas.
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En utredning om kostnadseffektiva åtgärder till en lägre budget behöver då utredas. Arbetet inväntar beslut om inriktning i budget för 2019. Inga mer
medel kommer att arbetas upp under 2018.
11. Tekniska nämnden har inte beslutat om anpassningar av investeringsutgifter för att hålla tilldelad ram 2018. Det finns inget finansieringsbeslut på
300 tkr för ny parkeringsyta i Matvik. Byggnation av lastkaj på Möllegårdens skola färdigställs i början av nästa år.

VA-verksamheten
Kommentar analys
Drift
Prognosen visar att VA-verksamheten kommer gå plus 2 500 tkr 2018, vilket ungefär motsvarar taxehöjningen på 5 %.
Investeringar
1. Minskade utgifter på stora projekt ska gå till VA-utbyggnaden i Granefors.
2. Den nya organisationen kräver större fordonspark. Möbelinköp till Hamnkontoret.
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7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

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

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

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

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Stickprov

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

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

Personliga utlägg

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018

1 gång
under ht

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

Matsvinn

Kontroll av matsvinn

Enhetschef
er
Måltidsser
vice

2 ggr/år

Statistik

1/1 tom
31/12
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Tekniska
nämnden

☒ ☐ ☐ Mätning av matsvinn är gjord vårterminen
2018. Matsvinnet har gått ner sedan
föregående mätning.

Fastighetsunderhåll

Avrapportering gällande
fastighetsförvaltnings ekonomi och
underhållsskuld

Fastighetsc
hef
1 ggr/år

Gatuunderhåll

Avrapportering gällande ekonomi
och beläggningsbehov för gator.

Gatuingenj
ör

Dricksvattenkvalitet

Kontroll av dricksvattenkvalitet

VA-chef

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

Statistik

1/1 tom
31/12

Tekniska
nämnden

1 ggr/år

Genomgå
ng

1/1 tom
31/12

Tekniska
nämnden

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

1 ggr/år

Statistik

1/1 tom
31/12

Tekniska
nämnden

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapport per augusti
Sammanfattning
Efter åtta månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på minus 20
mnkr vilket är 53 mnkr sämre än budget för 2018.
I helårsprognosen ingår planerade effektiviseringar med 31 mnkr och minskade
sjukkostnader med 2 mnkr.
Om inte effektiviseringarna genomförs under årets resterande månader och/eller
prognosen om minskade sjukfrånvarokostnader uppnås kommer det prognosticerade
negativa resultatet på minus 20 mnkr att växa.
DRIFTREDOVISNING, Nämnder
(tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelsen
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Arbete och Välfärd

Årsbudget
2018
-2
-3
-2
-1
-167
-596
-163
-27
-51
-7
-51
-467
-322

Prognos helår
efter aug 2018
-2
-3
-2
-1
-162
-604
-166
-27
-48
-7
-51
-458
-367

Avvikelse helår
efter aug 2018
0
0
0
0
5
-8
-3
0
3
0
0
9
-45

-1 859

-1 898

-39

1 843
39
10
1 892

1 845
31
2
1 878

2
-8
-8
-14

33

-20

-53

-312

-202
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SUMMA Nämnder
Finansförvaltning
Effektiviseringar
Minskning sjukfrånvarokostnader
SUMMA finansiering
Totalt
INVESTERINGAR (tkr)

Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Delårsrapport per augusti
Finansrapport per augusti
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-10-03

Dnr: 2018/3436

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-09
2018-10-22

§
216

Delårsrapport per augusti 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapport per augusti
Sammanfattning
Efter åtta månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på
minus 20 mnkr vilket är 53 mnkr sämre än budget för 2018.
I helårsprognosen ingår planerade effektiviseringar med 31 mnkr och minskade
sjukkostnader med 2 mnkr.
Om inte effektiviseringarna genomförs under årets resterande månader och/eller
prognosen om minskade sjukfrånvarokostnader uppnås kommer det
prognosticerade negativa resultatet på minus 20 mnkr att växa.
DRIFTREDOVISNING, Nämnder
(tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelsen
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Arbete och Välfärd

Årsbudget
2018
-2
-3
-2
-1
-167
-596
-163
-27
-51
-7
-51
-467
-322

Prognos helår
efter aug 2018
-2
-3
-2
-1
-162
-604
-166
-27
-48
-7
-51
-458
-367

Avvikelse helår
efter aug 2018
0
0
0
0
5
-8
-3
0
3
0
0
9
-45

-1 859

-1 898

-39

SUMMA Nämnder

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-10-03

Dnr: 2018/3436

Finansförvaltning
Effektiviseringar
Minskning sjukfrånvarokostnader
SUMMA finansiering
Totalt
INVESTERINGAR (tkr)

1 843
39
10
1 892

1 845
31
2
1 878

2
-8
-8
-14

33

-20

-53

-312

-202

110

Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Delårsrapport per augusti
Finansrapport per augusti
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Mats Sellfrid

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys
Samhällsekonomisk utveckling och situation
Sveriges ekonomiska tillväxt har varit stark de senaste åren och ligger även före EUs
konjunkturcykel. För 2018 och 2019 förväntas BNP öka med cirka 3,9 procent vilket är en
kraftig ökning. Samtidigt finns det en rad orosfaktorer som kan komma att påverka den
ekonomiska utvecklingen. Som exempel kan nämnas Brexit, USAs handelspolitik samt
konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika.
Inom offentlig sektor märks arbetskraftsbristen vilket blir en begränsande faktor för fortsatt
stark tillväxt. Antalet arbetade timmar kommer inte kunna fortsatta öka i den takt som tidigare
skett. Skatteintäkterna bedöms öka betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt står offentlig
sektor inför stora investerings- och rekryteringsbehov de närmaste åren för att klara välfärden.
Andelen äldre och yngre ökar. Den infrastruktur som byggdes under 1960- 1980- talet behöver
renoveras eller ersättas. Det ökade investeringsbehovet kommer att ta ett allt större utrymme av
resurserna. Den största utmaningen blir därför att klara kompetensförsörjning och
finansieringen av välfärdens kvalitet.
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2018

Kommunsektorns utveckling och situation

I kommunsektorn har de ekonomiska resultaten varit starka under en rad av år. Trots det har
det finansiella sparandet varit negativt. Kommunerna har använt mer pengar än de fått in,
mycket beroende på en hög investeringstakt. Till skillnad från många andra kommuner har vi i
Karlshamn dock kunnat minska vår upplåning de senaste åren. De ekonomiska resultaten har,
trots rådande högkonjunktur, varit svaga i Karlshamns kommun.
Även Asyl- och flyktingmottagandet har påverkat kommunernas ekonomi- och verksamhet. Den
fortsatt ekonomiska påverkan av mottagandet är osäker. En annan osäkerhetsfaktor är LSSverksamheten. Beslut och bedömningar av Försäkringskassan och Högsta förvaltningsdomstolen
har inneburit betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunerna fått ta
kostnader som staten tidigare tagit. Anledningen är otydlig lagstiftning som möjliggör olika
tolkningar. Först 2020 bedöms effekterna av den pågående LSS-utredningen få genomslag.
För att klara finansieringen behöver statsbidragen till offentlig sektor öka med motsvarande 37
miljarder kronor till och med 2021. Verksamheten behöver bedrivas på ett helt annat sätt än
idag. Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter, exempelvis digitalisering, och ökad samverkan
är exempel på detta. Men även en bättre statlig styrning utifrån lokala behov och strategier för
rekrytering av personal behövs.
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2018
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Befolkningsstruktur och dess utveckling

Befolkningsökningen fortsätter under 2018 och fram till och med juli har Karlshamns kommun
ökat med 166 (99) personer till 32 366. Befolkningsprognosen är 32 265 personer per den 31
december 2018. Kommunen har för perioden januari-juli ett negativt födelseunderskott medan
invandringsöverskottet och inrikes flyttningsöverskott är positivt.

Karlshamn har en lägre andel 0-15 åringar, lika andel 16-18 åringar samt lägre andel personer
19-64 år i arbetsför ålder än riket. Andelen äldre, 65-79 år samt 80 år och äldre, är högre än
riket. Källa: SCB

Framtidsbedömning

För 2018 är resultatet budgeterat till plus 33 mnkr. I dagsläget är prognosen minus 20 mnkr. Det
finansiella målet för 2018 kommer inte att uppnås. Kommunen befinner sig i ett mycket kärvt
ekonomiskt läge de närmsta åren vilket innebär att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk
balans. Samtidigt finns det ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de
kommunala bolagen och förbunden.
För att klara finansieringen under 2018 krävs att alla nämnder strikt håller sina budgetramar.
Dessutom krävs det att varje nämnd, styrelse och förvaltning ansvarar för att genomföra
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effektiviseringar och optimeringar. Det ställer också krav på att utveckla samarbete, samordning
och samverkan mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag.
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och
kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur bidrar till detta. KF fattade 180918
beslut om ”Hållbara Karlshamn 2030” som visar kommunens riktning i arbetet med hållbar
utveckling
Genom vårt styrsystem, som KF beslutade om 2014-06-16, arbetar kommunen med styrning,
ledning, uppföljning och kvalitetsutveckling av verksamheten med fokus på resultat. Med start
hösten 2017 och under 2018 pågår en översyn av styrsystemet som ska leda till förbättrad
kvalitet och service för kommunens invånare och besökare. Ledord för översynen är att förenkla
och förtydliga i syfte att skapa ett trovärdigt, effektivt och tydligt styrsystem.

Kommunens största utmaningar
Det ekonomiska läget och arbetet med att klara effektiviseringskraven 2018 är en stor utmaning.
En annan utmaning nu och framöver är personalförsörjning och personalutveckling och att
kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Det är fortfarande svårt att rekrytera
chefer och personal inom ett flertal olika befattningar. För att lyckas måste Karlshamns
kommun vara en attraktiv arbetsgivare så att personer väljer att arbeta/arbeta kvar.
Antalet gruppbostadslägenheter inom LSS ökade under början av året (Sju lägenheter) för att
verkställa beslutade insatser. Två gruppbostäder har inte någon budget under år 2018. Fyra
individer inom LSS har fått utökade behov vilket har lett till ökad bemanning och därmed ökade
kostnader.
Antalet placeringar av barn har ökat dramatiskt med början i december år 2017 och fortsatt
under år 2018.
Sedan år 2015 har kommunen tagit emot ca 1200 nyanlända flyktingar. Etableringsinsatser har
genomförts och effekterna av det stora antal individer märks tydligt genom det ökade trycket på
organisationen.
En ökning av läkemedelsmissbruk har gett ökad arbetsbelastning och fler LVM insatser (Lagen
om vård av missbrukare, tvångsvård).
Ärendemängden inom våld i nära relationer har ökat och även insatser till personer som utsatts
för våld.
Kön till särskilt boende inom äldreomsorgen har varit konstant hög men då omsättningen inom
särskilt boende också har varit hög samt att många tackar nej till erbjuden plats, har
erbjudanden om plats i de flesta fall kunnat ges inom den stipulerade tidsramen som är tre
månader. Efter sommaren har det skett en förändring och det finns ärenden som inte har fått
erbjudanden inom tre månader vilket kan innebära risk för straffavgifter till IVO.
Minskade statliga anslag till kommunerna för nyanlända.
Minskade statsbidrag för att minska/bibehålla barngruppers storlek.
Höga kostnader för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9. Statsbidrag beviljas ej för obligatorisk
lovskola, då denna ingår i grundskolan och ska betalas av hemkommunen. Enskilda huvudmän
har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som deltar i lovskola.
Sent beslut om revidering av förskolans läroplan. Gäller från och med 1 juli 2019.
Ökande behov av resurser för barn och elever i behov av särskilt stöd.
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Obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) återinförs i högstadiet. Prao anordnas under
minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan. Beslut i riksdagen den 7
februari. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2018.
Brister i säkerheten kring hanteringen av nationella prov. Återkommande problem med att
nationella prov sprids via bl a sociala medier.
Under året har en ombyggnation påbörjats i Citygallerian som medfört begränsningar i
stadsbibliotekets lokaler och försämrat tillgängligheten.

Kommunens framgångar

GDPR-förändringen är genomförd inom befintliga resurser och Karlshamn ligger långt framme
i processen.
Införande av externa webben sker inom befintliga resurser och kommer att testas i december.
Kraftkartan har startat upp under våren och kommer att vara igång i full skala från och med
2019.
Kommunen har genomfört val till kommun, landsting och riksdag på ett korrekt sätt.
Nämnden för arbete och välfärd har godkänt en plan för att på sikt komma tillrätta med
nämndens underskott. Verksamheten har även skapat en detaljerat åtgärdsplan som på
kortare sikt förbättrar resultatet under år 2018. Det finns en förändringsvilja i hela
organisationen.
Införande av LOS (Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) har
gått enligt plan. Kostnad för utskrivningsklara de första 8 månaderna är ett dygn i januari till
en kostnad av 7000 kr.
Bra elevresultat på gymnasiet och en hög andel av den egna kommungruppen väljer att studera
på den egna gymnasieskolan.
Hög behörighet hos personal på gymnasiet och vuxenutbildningen trots tuffare
rekryteringsläge med ökande brist och hög konkurrens.
Flera av stadsbyggnadsavdelningens projekt har lyfts nationellt och tidskriften arkitektur lyfte
kommunen som föregångskommun tillsammans med Skellefteå och Ystad.

Personalberättelse

Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun vägleds av följande verksamhetsmål
fastställt av kommunfullmäktige: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade medarbetare.
Det prioriterade insatsområdet under 2018 är (Fastställt i KS VP 2018):


Hållbar verksamhetsutveckling

Indikatorerna som är kopplade till nämndmålet är:
1.
2.
3.
4.
5.

Sjukfrånvaro dagar / anställd (21,3)
Andel timmar som görs av timavlönade under året i förhållande till arbetade timmar (7,7%)
Andel tillsvidareanställda at totalt antal månadsanställda (93%)
Personalomsättning chefer, andel som stannar kvar minst fyra år i samma enhet (30%)
Andel anställda som skulle rekommendera Karlshamns kommun som arbetsgivare (80%)
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Samtliga indikatorer hänger ihop och därmed också insatserna/aktiviteterna som krävs för att
uppnå målen för indikatorerna. Samtliga indikatorer kräver uthållighet och ett långsiktigt
arbete. För indikatorerna 2-3 och 5 görs bedömningen att de kommer att uppnås under året
medan indikatorerna 1 och 4 inte bedöms göra det.

Insatser/Aktiviteter

Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl a arbeta för ett minskat antal timavlönade,
fortsätta arbetet med kvalitetssäkrad personalplanering, utveckla olika arbetstidsmodeller,
minska personalomsättningen på chefsnivå samt införa Kraftkartan.


Arbetet pågår inom samtliga ovan nämnda områden.

I diskussion med kommunens ledning fortsätta att utveckla modeller för ett hållbart chefsledarskap.


Ett arbete pågår kring att tydliggöra verksamhetschefernas uppdrag och ansvar, som ett
led i ett hållbart chefskap på enhetschefsnivå. Insatser för att minska antalet
medarbetare per chef görs också, liksom att tydliggöra och effektivisera
stödfunktionernas stöd till cheferna.

Genomföra översyn av, samt centralisera, personalaktshanteringen.


Arbetet pågår.

Revidera samverkansavtal, se över rutiner för facklig ledighet samt rutiner kring systematiskt
arbetsmiljöarbete.


Arbetet pågår enligt plan.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2018-08-31

Kommunfullmäktige har 2015-09-07 § 78 fastställt kommunens inriktningsmål i
Kommunprogrammet. Kommunprogrammet anger de övergripande politiska ambitionerna för
innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2017-09-18, § 142 beslutat om mål och
budget för 2018-2020. I mål- budgetdokumentet fastställdes de årliga verksamhetsmålen för
2018, inklusive indikatorer.
Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse och kommunens arbete med att uppnå
kommunfullmäktiges inriktningsmål.
I bilaga redovisas kommunfullmäktiges indikatorer för 2018. De flesta indikatorerna följs upp på
årsbasis i årsbokslutet.
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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

Bedömning av måluppfyllelse

Drogvaneundersökningen, som genomförs varje år och som bland annat mäter ungdomars bruk
av ANDT och hur de mår psykiskt, visar att en stor andel av flickorna på högstadiet någon gång
känt sig deprimerade eller upplevt sig någon gång mått psykiskt dåligt flera gånger i månaden
eller mer. Motsvarande mätning för pojkar visar att även de mår dåligt men inte i samma
utsträckning. Det har varit en progressiv ökning de senaste tre åren, framför allt för flickor.
Inom barn och familj har resurser satsats för att ge insatser på hemmaplan och skapat
förutsättningar för tidigare insatser.
Det finns inga ofrivilligt hemlösa i Karlshamns kommun.
Alla beslut har verkställts när det gäller insatsen särskilt boende inom funktionsstödsområdet.
Ett projekt har startat med syfte att förbättra möjligheterna för personer som får
försörjningsstöd att komma i egen försörjning.
Omsorgsnämnden arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsledningssystemet i form av att
registrera och utreda avvikelser, arbeta med klagomål och synpunkter och utifrån det identifiera
förbättringar och arbeta med de samma.
Omsorgsförvaltningen köper 20% av en tjänst av kostenheten i syfte att kontinuerligt förbättra
och utveckla verksamheten när det gäller mat och måltidsmiljö.
Riskbedömningar och åtgärdsplaner enligt Senior Alert arbetas kontinuerligt med i
äldreomsorgen.
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Resultatdialog inom verksamhetsområdet grundskola och grundsärskola visar att skolorna
arbetar fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden. Det handlar bland annat om
läs- och skrivutveckling samt arbete med värdegrundsfrågor i syfte att minska systematiska
skillnader mellan könen och mellan individer med olika socioekonomisk bakgrund. Det pågår
uppföljning och analys av måluppfyllelsen på individnivå i syfte att säkerställa att alla elever
med förutsättningar att nå målen också gör det.
Analyser av skolresultaten visar att grundskolan behöver utveckla arbetet med läs- och
skrivutveckling. Det handlar bland annat om att minska skillnader i resultat mellan flickor och
pojkar och elever med olika socioekonomiska förutsättningar.
Resultatdialog inom verksamhetsområdet förskola visar bland annat att satsningen på
pedagogiska utvecklare/förstärkt specialpedagogisk resurs har gett goda resultat i form av stöd
till arbetslag och chefer.
Genomströmningen är god på både högskoleförberedande- och yrkesprogram i alla tre
årskurserna på gymnasieskolan.
Kursen 1a i matematik (gymnasieskolan) har jämförelsevist lågt resultat och ett
utvecklingsarbete med förändrade gruppkonstellationer och resursinsatser pågår för att
förbättra resultaten.
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i gymnasieskolan uppgår till 92 procent.
Skillnaden i resultat mellan män och kvinnor är -3 procentenheter, där män upplever att de är
mer trygga än kvinnor.
Vuxenutbildningen har fortsatt goda omdömen vad gäller trygghet och studiero. Samarbete med
arbetsförmedlingen har bidragit till en effektivisering av studie- och yrkesvägledningen genom
trepartssamtal med en samplanering kring informationsinsatser för arbetssökande.
Nytt för i år är att Lokstallarna haft öppet dagligen under sommaren, vilket bland annat
resulterat i en Graffittiverkstad för barn och unga. Det har också ökat tillgängligheten för
allmänheten att boka och besöka lokalerna under sommaren.

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ett avtal har skrivits mellan kommunen och den nya regionen angående Regionalt
Samverkansråd.
Flera grupper och projekt har startats, bland annat Folkhälsogruppen, tobaksprojekt och
odlingsprojekt med KABO.
Analys av levnadsvanor bland unga kopplat till psykisk hälsa har genomförts.
Laro-mottagning, en gemensam mottagning för behandling av läkemedelsmissbruk har startats i
samverkan mellan landstinget och kommunen.
Utbildning av all personal inom kommunen i normkritiskt perspektiv och HBTQ pågår.
En nulägesanalys av måltidssituationen ska genomföras på samtliga särskilda boenden med
start under hösten på Eklunden och Mariegården. Nutritionsriktlinjen har uppgraderats under
året.
Under perioden har utbildningsförvaltningen genomfört ett projekt som handlar om att
kartlägga och utveckla arbetet med elever hög skolfrånvaro. Två projektanställda – en socionom
och en specialpedagog – har arbetat med ungdomarna och deras familjer i syfte att minska
insteget tillbaka till skolan.
Musikskolan bedriver ett utvecklingsprojekt kring jämlikhet och tillgänglighet med stöd av
Statens kulturråd. En arabisktalande musiklärare har anställts och projektmedel har använts för
att bredda utbudet av musikinstrument.
Det sker från och med höstterminen 2018 en utökad samverkan mellan skolbarnomsorg och
fritidsgårdsenhetens fritidshemsverksamhet, i syfte att öka kvalitet och likvärdighet i
utbildningen.
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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
2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Bedömning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Hållbara Karlshamn 2030. Ett aktivt hållbarhetsarbete i
hela kommunen är en förutsättning för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling.
Blekingetrafiken har lagt om linjerna under 2018 samt ökat turtätheten vilket förhoppningsvis
ska leda till ökat användande av kollektivtrafiken. Skärgårdstrafiken har ökat och ungdomar fick
erbjudanden om gratis sommarkort med Blekingetrafiken.
Aktivt arbete pågår för att skapa attraktiva bostäder för personer med funktionsvariationer.
Daglig verksamhet inom LSS är under utveckling för att uppnå meningsfulla
arbeten/sysselsättning för personer med funktionsvariationer.
Inom barn och familj har familjebehandlare rekryterats och en mindre organisatorisk förändring
genomförts med syftet att ge insatser på hemmaplan i ett tidigare skede.
De särskilda boendena i Karlshamn har på olika sätt trivsamma miljöer. Ekegården och
Östralycke är de senast ombyggda och tillbyggda boendena och är utrustade med det senaste
vad gäller modern teknik. En förstudie görs under hösten angående att bygga ett stort och
modernt boende centralt i Karlshamn. Planen är att ersätta två små och ineffektiva boenden och
därigenom kunna uppgradera det totala boendebeståndet till moderna och ändamålsenliga
boenden. Tidigare mätningar visar på hög nöjdhetsgrad när det gäller trivsel.
Kulturrådets Skapande skola-medel har under läsåret bland annat använts för att stärka de
estetiska lärprocesserna kring skolbio. Eleverna har i workshops tillsammans med en
professionell filmpedagog arbetat med dramaturgi, bildspråk och gestaltning, där ett av syftena
är språkutveckling för ökad måluppfyllelse.
Genom meröppet erbjuds möjligheter att besöka lokala bibliotek i större utsträckning.
Genom att utöka kommunens ytor med träd- och buskplanteringar har kommunen bidragit till
ett minskat utsläpp av CO2 eftersom det nu krävs mindre skötsel av gräsytor med icke fossilfria
maskiner, samtidigt som de nya planterade ytorna skapar trivsel för Karlshamns medborgare.

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ett bostadsförsörjningsprogram är under framtagande
Ett antal detaljplaner är beställda av Stadsbyggnadsavdelningen. Dessa är under planering
varvid kommunen inte har någon planlagd mark för bostäder eller handel. Inköp av fastigheter i
Janneberg, Hällaryd och Stilleryd har skett för att säkra upp framtida detaljplaneläggning.
Arbete pågår med förbättringar inom missbruksområdet.
Fritidsgårdsenheten har rekvirerat statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter och avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Syftet är bland annat att ge barn och unga
stimulans och personlig utveckling under loven, främja integration och jämlikhet, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
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Vidare har fritidsgårdsenheten rekvirerat medel från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) för att öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten vid
fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år.
Lokstallarnas lokaler har genomgått förbättrande åtgärder under året.

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

För att underlätta till dialog mellan kommuninvånarna, företagen och kommunen skapas en
digital plattform och utvecklingsarbetet med den nya externa webben är i full gång.
Under året har det satsats på kommunikation och att bygga relationer med näringslivet. Detta
har skett på olika sätt, bland annat via sociala medier. Nya aktiviteter har startats för att
underlätta medborgar- och företagsinflytandet.
Inom LSS-verksamheten pågår ett omfattande arbete med att utveckla och förbättra
individernas delaktighet och inflytande i genomförandeplaner och genom ett individuellt
anpassat pedagogiskt stöd.

Aktivt arbete pågår inom LSS med att förbättra brukarinflytande när det gäller individuella
genomförandeplaner samt med att utveckla kvaliteten i desamma. Samtliga brukare har en
genomförandeplan som i de flesta fall har uppdaterats tillsammans med brukaren eller
närstående. Då den enskildes situation är föränderlig är arbetet med genomförandeplaner
ständigt pågående.
Resultat av enkäter i grundskolan visar att det finns skillnader i elevers uppfattningar av
ansvar och inflytande. Pojkar uppfattar i högre grad än flickor att de har inflytande i
undervisningen. Elever i årskurs 5 upplever i högre grad än elever i årskurs 8 att eleverna är
med och påverkar.
Uppföljningar av kvalitet i förskolan visar att barn och vårdnadshavare i hög grad är nöjda
med förskolornas arbete med delaktighet och inflytande.
På gymnasiet uppger 74 procent av eleverna att de har inflytande och ansvar i sin utbildning.
Genomgående är det bättre resultat för yrkesprogrammen än de högskoleförberedande
programmen.
Meröppet på lokalbibliotek har ökat möjligheten att använda bibliotekets tjänster och utbud
även utanför ordinarie öppettider.
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål

En näringslivsutvecklare har anställts samt mark- och handelsanalysen och näringslivsenkäten
är genomförd.
Grundskolan och gymnasieskolan har antagit en gemensam rutin för elevens delaktighet och
inflytande i undervisningen. Styrdokumentet beskriver vad skolans personal ska ta hänsyn till
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när det gäller elevråd, direkt och indirekt elevinflytande, på individnivå, gruppnivå och formell
demokratisk nivå.

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

Nya arenor för samverkan mellan kommun och näringsliv är under uppbyggnad.
Ökad samverkan mellan kommunernas olika förvaltningar och andra organisationer samt
privata företag för att förbättra förutsättningarna för personer inom LSS att närma sig ett arbete
eller utökad sysselsättning.
Sommartoppen har varit ett framgångsrikt projekt där ungdomar på vissa program erbjuds
sommarjobb och planerar och genomför arbeten för att berika Karlshamn under sommaren
både med uppträdande och service.
Antal elever som deltagit i UF-företag under läsåret 2017/2018 är 65. Prognosen för nuvarande
läsår från UF visar på att 64 elever kommer att delta.
Gymnasienämnden erbjuder utbildning inom områden där det finns efterfrågan på arbetskraft
både på gymnasiet och vuxenutbildningen.
Kultur Karlshamn fortsätter att vara en del i arbetet för att skapa en arena för kulturella och
kreativa näringar i Karlshamn, både genom att upplåta lokaler men även genom personella
resurser.

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål

Samverkan med kommuner, centrumföreningen, fastighets- och markägare, Netport samt
Region Blekinge gällande analyser och utvecklingsprojekt för tillväxt och entreprenörskap.
Näringslivslots.
En kartläggning inom LSS, daglig verksamhet har påbörjats som syftar till att uppnå både högre
kvalitet och en mer kostnadseffektiv organisation.

Omsorgsförvaltningen erbjuder alla anställda valfri sysselsättningsgrad med möjlighet att
välja om två gånger per år. Det är fortfarande många som väljer att arbeta på lägre
tjänstgöringsgrad än 100 %.
Skolan i samhället och samhället i skolan är ett utvecklingsprojekt som har genomförts under
perioden. Syftet är att 1) utveckla kontakterna mellan förskola/skola och arbetsliv samt att 2)
från tidig ålder förbereda barn/elever för framtida studie- och yrkesval och rusta barn/elever
med generella kompetenser för ett modernt samhälle. Grundskolans arbete med uppdraget att
utveckla elevens valkompetens och yrkeskunskap har kartlagts. Genom projektet har barn i
förskolan engagerats i aktiviteter kring olika yrken och arbetsområden.
En av aktiviteterna under 2018 har varit Berättarkraft, en litteratur- och berättarfestival, där
Kultur Karlshamn planerade och genomförde tillsammans med Blekinges kommuner och Region
Blekinge.
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En ny arena har provats när Kultur Karlshamn erbjöd ett pop-up bibliotek i samband med
Karlshamns kommuns utomhuskontor på Tjärö när festivalen PLX genomfördes.

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 har en sund ekonomi
5:3 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet

Bedömning av måluppfyllelse

Arbetet med en modern och attraktiv arbetsgivare fortsätter och arbetet löper på enligt plan.
Sjuktalen sjunker, framför allt den långa sjukfrånvaron, medan den korta sjukfrånvaron inte
förändras i samma takt. Detta gör att sjuklönekostnaderna inte sjunker i samma takt som
sjuktalen.
Kommunens ekonomiska resultat visar på ett underskott i förhållande till budgeterat resultat för
2018.
Den hårdnande konkurrensen om personal har inneburit en ökad rörlighet i regionen. Arbetet i
kommunen med att behålla och rekrytera personal har dock gett goda resultat.

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål

Insatser genomförs i syfte att sänka sjuktalen, bland annat arbeta för ett minskat antal
timavlönade, fortsätta arbetet med kvalitetssäkrad personalplanering, utveckla olika
arbetstidsmodeller, minska personalomsättningen på chefsnivå samt införa Kraftkartan.
Fortsätta utveckla modeller för ett hållbart chefs- och ledarskap.
Proaktiv ekonomi- och upphandlingsfunktion.
Digitaliserad fakturahantering.
Användning av digitala medier istället för trycksaker.
Inom LSS har ny- och ombyggnation av LSS-boenden startat och kommer att pågå i flera år.
Syftet är att öka kostnadseffektiviteten utan försämrad kvalitet.
Med start hösten 2017 och under 2018 pågår en översyn av kommunens styrsystem som ska
leda till förbättrad kvalitet och service för kommunens invånare och besökare. Ledord för
översynen är att förenkla och förtydliga i syfte att skapa ett trovärdigt, effektivt och tydligt
styrsystem.

Finansiell analys
Bakgrund

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
huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning.
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: det
ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den
ekonomiska utvecklingen.
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Resultatet

Helårsprognosen år 2018 indikerar att kommunen inte kommer att klara balanskravet.
Helårsprognosen för år 2018 indikerar ett ekonomiskt resultat på minus 20 mnkr, vilket
motsvarar en överskottsgrad på -1,1 % och 0,1 % som genomsnittet för de sista fem åren. Det
finansiella målet avseende en resultatnivå på i genomsnitt 1 % under en femårsperiod uppnås
inte.
Det prognostiserade helårsresultatet på minus 20 mnkr, jämfört med budgeterat helårsresultat
på plus 33 mnkr, beror främst på att nämnderna tillsammans inte klarar budgetramen.
Budgeterade effektiviseringar och minskade sjukfrånvarokostnader har dessutom
prognostiserade helårsavvikelser.
Prognosen för 2018 års investeringar beräknas hamna på 202 mnkr vilket är 110 mnkr lägre än
budgeterade nivån på 312 mnkr. Detta beror främst på tidsförskjutningar i investeringsprojekt.

Balanskravet

Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv (RUR)för att
utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det
möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter,
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010
göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 2018 beräknas uppgå till 129 mnkr.
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2018 samt budget 2019.

Budget Prognos
2018
2018

Budget
2019

Balanskravsutredning, belopp i mnkr

2015

2016

2017

Skatteintäkter inkl utjämning, mnkr

1 641

1 751

1 819

1 898

1 892

1 956

1 % av skatteintäkter, utjämning och
kommunal fastighetsavgift

16

17

18

19

19

20

Årets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
VA
Krav på återställande av tidigare resultat

2
-1
1
-1
0

16
-2
0
-3
0

30
-1
0
-2
0

33
0
0
0
0

-20
0
0
-3
0

20
0
0
0
0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

1

11

27

33

-23

20

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

0
0

0
0

-9
0

-14
0

0
0

0
0

Årets balanskravsresultat

1

11

18

19

-23

20

121

121

129

143

129

129

Ackumulerad reserv

Kapacitet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. På balansdagen 2018-12-31
beräknas kommunens soliditet, med hänsyn till pensionsredovisningen enligt blandmodellen till
62 %. Motsvarande tidpunkt föregående år var utfallet 68 %. Genomsnittet för de sista fem åren
blir 66 %. När hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelser, inom linjen beaktas blir
utfallet i stället 26 % (24 %).
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Risk

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet.
Likviditeten uppgick till 134 mnkr per 2018-08-31 vilket ska jämföras med 128 mnkr vid
motsvarande tidpunkt år 2017.
Pensionshantering
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelser med totalt 33,8 mnkr inkl
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen uppgår till ca 651 mnkr per 2018-08-31 vilket är en
minskning med 11 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA
Pensionsförsäkring. Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga
anställda. Pensionsavsättningen uppgår till ca 9 mnkr. Enligt KPAs femårsprognos minskar
pensionsskulden fram till 2022.
Borgensåtagandet och låneskuld
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 075 mnkr per 2018-08-31 vilket är en ökning med
109 mnkr sedan årsskiftet (1 966 mnkr). Borgensåtagandena är främst hänförbara till kommunens dotterbolag (2 014 mnkr). Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på av
kommunfullmäktige beviljad borgensram. Beräkningsmodellen tillämpas fr om 2018. Tidigare
beräknades borgensavgiften på borgensbeloppet per 31 december året innan. Den förändrade
beräkningsmodellen samt hög investeringsnivå har bidragit till ökningen av
borgensförbindelsen.
Låneskulden är oförändrad sedan årsskiftet och förra delårsrapporten och uppgår till 185 mnkr
per 2018-08-31. Merparten av låneskulden, ca 160 mnkr avser VAs verksamhet. Ett lån, 30
mnkr, har omsatts sedan årsskiftet.

Kontroll

Med kontroll avses hur väl upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god
följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Risk och
kontroll hänger samman då de båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.
Detta redovisas nedan i periodiserad driftredovisning per 2018-08-31, driftredovisning
prognos helår samt i investeringsredovisning per 2018-08-31.

Driftredovisning periodiserad per 2018-08-31 (mnkr)

Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen:
 periodiserad budget avseende nettokostnader
 redovisade nettokostnader med hänsyn tagen till periodiseringar
 nettokostnader i procent av periodiserad nettobudget
 prognos över förväntad budgetavvikelse vid årets slut, + överskott, - underskott
 periodiserad nettokostnad per 08-31
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Driftredovisning periodiserad per 2018-08-31
Nämnder
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa nämnder
Finansförvaltning
Pensioner mm
Kalkylerade kapitalkostnader
Skatter, generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Anslag till förfogande
Effektiviseringar
Minskning sjukfrånvarokostnader
Summa finansförvaltning
TOTALT

Budget
180831

Utfall
180831

Utfall i
%

Prognos
avvikelse
181231

Utfall
170831

-1
-2
-1
-1
-111
-398
-109
-18
-34
-4
-34
-311
-215

-1
-1
0
-1
-106
-402
-109
-17
-32
-4
-33
-302
-241

59
64
0
62
95
101
100
96
91
98
98
97
112

0
0
0
0
5
-8
-3
0
2
1
0
9
-45

-1
-3
0
0
-106
-369
-104
-17
-31
-3
-33
-425
-69

-1 239

-1 249

101

-39

-1 161

-27
17
1 265
5
-6
0
-25
26
6
1 261

-23
17
1 261
6
-5
1
-23
0
0
1 234

86
99
100
122
79
0
92
78
20
100

3
0
-5
2
2
0
0
-8
-8
-14

-28
14
1 209
6
-3
0
-18
0
0
1 180

22

-15

-53

19

Helårsprognosen är kraftigt försämrad jämfört med läget 180430. Nämndernas prognoser har
försämrats med 22 mnkr från -17 mnkr till -39 mnkr. Nämnden för Arbete och välfärd har
försämrad prognos med 16 mnkr, Omsorgsnämnden är försämrad med 2 mnkr, Nämnden för
Barn, ungdom och skola samt Gymnasienämnden är försämrad med 11 mnkr. Tekniska
nämnden har förbättrad prognos med 3 mnkr och Kommunstyrelsen är förbättrad med 4 mnkr.
För Finansförvaltningen är helårsprognosen 2 mnkr sämre. Budgeterade effektiviseringar har
negativ helårsprognos på 8 mnkr.
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Driftredovisning prognos helår (mnkr)
Nämnder
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Revision
Valnämnd
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa nämnder

Årsbudget
2018

Årsprognos
2018

-2
-3
-1
-2
-167
-596
-163
-27
-51
-7
-51
-467
-322

-2
-3
-1
-2
-162
-604
-166
-27
-48
-7
-51
-458
-367

Prognos
avvikelse
181231
0
0
0
0
5
-8
-3
0
3
0
0
9
-45

-1 859

-1 898

-39

Finansförvaltning
Pensionering mm
Kalkylerade kapitalkostnader
Skatter, generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Anslag till förfogande
Effektiviseringar
Minskning sjukfrånvarokostnader
Summa finansförvaltning
TOTALT

-40

-37

3

25
1 898
8
-10
0
-38
39
10
1 892

25
1 893
10
-8
0
-38
31
2
1 878

0
-5
2
2
0
0
-8
-8
-14

33

-20

-53

Kommentarer till nämndernas årsprognoser
Kommunstyrelse, +5 mnkr
Kommunstyrelsen
har
plus
på
deponiåtgärder,
samordnad
varudistribution,
gästhamnsutredning, personalkostnader, försäljning av verksamhet till Stadsvapnet och
budgeterad effektiviseringsreserv samt minus på Östersjöfestivalen.
Nämnd för barn, ungdom och skola, -8 mnkr
Det ekonomiska underskottet beror till stor del av ökade personalkostnader framförallt inom
verksamheter som berör behov av särskilt stöd. En del av de statliga bidrag som funnits har
minskat men behoven och kostnaderna kvarstår. För vissa lagstadgade uppdrag t ex lovskola
erhåller kommunen ett alltför litet bidrag i förhållande till uppdragets omfattning. Fler av
kommunens barn/elever väljer att gå i fristående skola och kommunal förskola/skola i annan
kommun än tidigare varför kostnader för friskolor/interkommunal ersättning har ökat betydligt.
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Placeringar genom socialtjänsten har också bidragit till kostnadsökningen. Behov av fler
elevdatorer har bidragit till ökade kostnader.
Nämndens verksamheter arbetar intensivt med anpassningsåtgärder, men förvaltningens
bedömning är att det inte är sannolikt att nämnden når en budget i balans vid årsslutet.
Gymnasienämnd, -3 mnkr
Kostnaden för interkommunal ersättning har varit 2,9 mnkr högre än budgeterat. Kostnaden för
personal är även högre än budgeterat. Då personalkostnaden dels är kopplad till det
programutbud som finns, men även till studiehandledning, modersmål samt svenska som andra
språk är kostnaden svår att påverka på kort sikt.
I jämförelse med riket samt med jämförbara kommuner har gymnasienämndens verksamheter
över lag en högre kostnad, vilket även kan ses i den så kallade riksprislistan för
gymnasieutbildningar. Med anledning av detta har förvaltningschefen tillsatt en
utredningsgrupp som under hösten 2018 ska analysera kostnader inom gymnasieskolan och
vuxenutbildningen samt interkommunal ersättning.
Teknisk nämnd, +3 mnkr varav VA +3 mnkr
I resultatrapport januari-april hade tekniska nämnden exkl VA en prognostiserad
helårsavvikelse på -3 mnkr. På sammanträdet i juni beslutade nämnden om åtgärder för en
budget i balans. KSAU har även beslutat om att höja timpriset för städning med 20 kr från och
med andra halvåret 2018.
Prognosen visar att VA-verksamheten kommer gå plus 2,5 mnkr 2018, vilket ungefär motsvarar
taxehöjningen på 5 %.
Omsorgsnämnd, +9 mnkr
Efter teknisk justering av 9,5 mnkr till nämnden för arbete och välfärd förväntas ett nollresultat
vid årets slut.
Nämnd för arbete och välfärd, -45 mnkr
De största avvikelserna finns inom barn och familj med ca 36 mkr. Underskottet beror på höga
institutionskostnader, externa öppenvårdsinsatser och konsulenter, ökade kostnader för
familjehem och för konsulentstödda familjehem. Insatser för vuxna har ett prognosticerat
underskott med 4,6 mkr, vilket i första hand beror på insatser för personer som utsatts för våld i
nära relationer och öppenvård för vuxna. Inom LSS är det prognosticerade underskottet ca 15
mkr. Då är hänsyn inte tagen till medel som skall överföras från omsorgsnämnden till nämnden
för arbete och välfärd (9,5 mnkr). Underskottet inom LSS beror på ej budgeterad verksamhet
(LSS-boende). Försörjningsstöd har ett prognosticerat överskott med 3,4 mnkr och
introduktionsenheten har ett prognosticerat överskott med ca 3,7 mkr. Övriga överskott 3,8
mnkr.
Det stora underskottet inom barn och familj har analyserats. Antalet placeringar ökade
dramatiskt december månad år 2017. Vid genomgång av placeringarna med enhetschef och 1:e
socialsekreterare inom barn och familj, visade det sig att samtliga placeringar var helt
nödvändiga. Verksamhetens bedömning är att det inte fanns alternativ till placeringarna i det
akuta skedet. En processkartläggning skall göras omgående för att säkerställa att detta stämmer.
Det konstaterades att det skett en förändring då många nyanlända bosatte sig i Karlshamn.
Socialtjänstens representanter arbetar med integration där samhällsinformation ges. Där ingår
vilka regler som gäller i Sverige. Verksamheten bedömer att den delen måste förstärkas.
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Generellt hade flera placeringar över tiden kunnat undvikas med tidigare insatser och alternativ
till placeringar. Det har inte funnits några alternativ förrän nu. Familjebehandlare har anställts
och arbetar i barnfamiljer. Öppenvården för barn och ungdomar skall överföras till barn och
familjeenheten för att få ett barn och ungdomsteam som aktivt arbetar i ett tidigare skede.
Förvaltningen är inne i en analys och åtgärdsfas som syftar till att öka kvaliteten och minska
kostnaderna. Bedömningen är att det inte är möjligt att uppnå ett nollresultat år 2018.
Effekterna av de akuta insatserna kommer att ge effekt i början av år 2019. Nämnden för arbete
och välfärd har antagit en långsiktig plan för hur nämnden skall komma tillrätta med de ökade
kostnaderna som redovisats till kommunstyrelsen i september månad.
Finansförvaltning, -14 mnkr
Finansförvaltningen exkl budgeterade effektiviseringar och minskade sjukfrånvarokostnader
har positiv prognostiserad helårsavvikelse på 2 mnkr. Plus på lägre arbetsgivaravgifter, högre
utdelningar och lägre upplåningsräntor samt minus p g a sämre utfall för skatter jämfört med
budget enligt SKL:s prognos. Helårsprognosen för effektiviseringar är -8 mnkr och minskade
sjukfrånvarokostnader -8 mnkr.

Investeringsredovisning
Sammanställningen visar för varje nämnd
 budgeterad nettoinvestering för hela året
 nettoinvestering enligt redovisningen per 2018-08-31
 beräknad nettoinvestering per 2018-12-31 (hela året)
 prognosavvikelse per 2018-12-31
Årets investeringar beräknas uppgå till 202 mnkr, vilket är 110 mnkr lägre än budgeterat. Detta
beror främst på tidsförskjutningar i stora projekt.
Nämnd, belopp mnkr
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Årsbudget

Periodens
utfall

Helårsprognos

Prognosavvikelse

-121
-9
-5
-1
-97
-32
0
-35
-8
-4
-312

-13
-6
-1
0
-21
-17
0
-4
-2
0
-64

-64
-9
-5
-1
-68
-26
0
-17
-8
-4
-202

57
0
0
0
29
6
0
18
0
0
110

Kommentarer till större avvikelser investeringsprojekt
Kommunstyrelse
Marksanering av Sternö Marina kommer ej att påbörjas under 2018. Förvärv av strategisk
mark, stadsdel Janneberg, endast förskottsutbetalning 2018. Stor risk för överklagande av
bygglov för återvinningstation i Munkahus och därför bara projektering i år. Mörrums skola
inväntar politiskt beslut före fortsatt projektering. Övriga avvikelser beror på förändrade
tidplaner i exploateringsprojekten.
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Teknisk nämnd
Projektering av nybyggnad kontor i Tubbaryd samt evakueringslokal 2018. Projektet behöver
ses över under hösten p g a förändrad verksamhet på plats och vattenskada i gula huset. Ny
brandstation projekteras 2018. Förseningar i byggnationen av nya Östralycke medför att alla
åtgärder i restaurangen inte kan göras 2018. Planerna för Stortorgets ombyggnad har ändrats.
Renovering och belysning av Hinsetunneln skjuts fram till våren 2019 p g a försenat
upphandlingsförfarande. Trafikverkets förhoppning är att GC-väg Vekerum-Stilleryd kommer
att starta under hösten, dock kommer inga utgifter för kommunens finansiering förrän 2019.
Teknisk nämnd VA
Minskade utgifter på stora projekt för åtgärder vatten och avlopp samt nytt vattenverk vid
Långasjön ska gå till VA-utbyggnaden i Granefors.
Fritidsnämnd
Svängstabadet skjuts fram p g a fördjupad översiktsplan. Kabeln vid Jössarinkens nya
träningshallen kommer att grävas ner i början av 2019.

Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB
Långfristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr.

Resultat före skatt, tkr
Karlshamn Energi
Karlshamnsbostäder
Karlshamns Hamn
Karlshamnsfastigheter
Moderbolaget
Kreativum i Blekinge AB
Koncernen

2017-08-31
12
26
18
-4
-6
-1
45

2018-08-31
11
29
16
-2
-6
-1
47

Prognos 2018
20
35
21
-5
-8
-3
60

Kommentarer till bolagens prognoser
Helårsprognosen för Karlshamns Hamn ABs resultat är 21,0 mnkr vilket avviker från
helårsbudgeten med 19,0 mnkr. Orsaken till detta är förskjutningar i arbetet som planerats med
Nordstream samt att kringkostnader för projektet kraftigt överstigit tidigare bedömning.
Avvikelsen beror också på en minskad vinst på olja jämfört med 2017 på grund av en mycket
dålig konjunktur för oljelagring.
Karlshamn Energi AB prognosticerar ett helårsresultat på 19,5 mnkr vilket är 5,5 mnkr bättre
än helårsbudgeten på 14,0 mnkr. Detta beror främst på en hög andel förnyelsebar fjärrvärme
med leverans från Södra Cell.
Karlshamnsbostäder ABs årsprognos pekar mot ett resultat på 35,1 mnkr vilket nästan
motsvarar det budgeterade resultat på 35,2 mnkr.
Helårsprognosen för Karlshamnsfastigheter ABs är i nivå med helårsbudgeten på -5,0 mnkr.

Kreativum i Blekinge AB prognosticerar ett helårsresultat som är 0,1 mnkr sämre än
budgeterat resultat på -2,8 mnkr.
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Bolagens bedömning av måluppfyllelse och deras arbete med att uppnå
kommunfullmäktiges inriktningsmål


Karlshamn erbjuder god livskvalitet

Karlshamnsfastigheter AB:
Erbjuder en god livskvalité genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler för olika behov vilket
skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen inom kommunen.
Fastigheterna ska generera till inspirerande mötesplatser som främjar till interaktion mellan
olika företag, forskare och kommuninnevånare och i sin tur till utveckling för hyresgäster och
företag. Fastigheterna erbjuder en trygg miljö för de som brukar dem.
Karlshamnsbostäder AB:
Det friska åldrandet – samarbete med Lunds Universitet.
Utvecklade bredbandsfunktioner till bättre priser.
Bättre inomhusklimat
Konstnärlig utsmyckning i samband med ny- och ombyggnation.
Sociala projekt, såsom odlingsbäddar, solrum och områdesaktiviteter.
Kreativum i Blekinge AB:
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta
kompetensbehovet i regionen. Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en
breddad rekrytering, det inkluderar såväl aktiviteter riktade till elever som lärare.
I förlängningen ökar det egenförsörjning. Kreativum arbetar också för att synliggöra vad
utbildningarna leder till i samverkan med företag och organisationer. Verksamheten förstärker
lärandet även på fritiden för kommuninvånarna. Kreativum utgör ett besöksmål för tillresande
turister.



Karlshamn är en attraktiv plats för alla

Karlshamn Energi AB:
Bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela kommunen.
Under 2018 pågår utbyggnad till resterande villaområden i tätort och planering pågår för att
påbörja utbyggnad till landsbygd.
Är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid framtagande
av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen.
Karlshamnsfastigheter AB:
Företagare och kommuninnevånare har varit delaktiga i processen att ta fram etapp 5.
I fastigheten Emigranten 1 planeras det för konsertlokal, biograf samt ett ”VIP:rum” för
kommuninnevånare och företagare att hyra.
I flera av fastigheterna hyrs lokaler ut till restauranger öppna för allmänheten vilket ökar
tillgängligheten i områdena samt möjliggör att driva företag
Karlshamnsbostäder AB:
Ombyggnad (uppgradering) av Möllebacken, 220 lägenheter
Fastighets- och lägenhetsunderhåll utöver rikssnittet
16 nya lägenheter till socialtjänstens klienter
Ytterligare 45 lägenheter i särskilt boende
Nytt Trygghetsboende, 23 lägenheter
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Kreativum i Blekinge AB:
Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för inflyttande. Genom en
bred samverkan med företagen ökas Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i
regionen.
Kreativum kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter. Fritidskurserna startades då föräldrar
uttryckte starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter.



Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter

Karlshamnsfastigheter AB:
Utbildningslokaler för olika utbildningsanordnare finns i flera av fastigheterna. Företag,
organisationer och medborgare har medverkat till hur utformningen har vuxit fram i etapp 5.
Karlshamnsbostäder AB:
Interaktiv hemsida
Ökad satsning på bosociala frågor, bland annat inrättande av en ny enhet, Bosociala enheten
Den mångkulturella mångfalden vägs in vid nyrekrytering
Samverkansavtal med Hyresgästföreningen
Öppna bostadsmöten
Kreativum i Blekinge AB:
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik. Det
innebär ett målinriktat arbete med såväl genus som nyanlända, och att medvetet visa på
möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund.



Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap

Karlshamn Energi AB:
Bidrar till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser av infrastruktur i bland
annat Stillerydsområdet.
Karlshamnsfastigheter AB:
I fastigheterna finns lokaler som passar företag i de olika utvecklingsfaser de befinner sig i.
Bidrar till att nya företag väljer Karlshamn som etableringsort.
Bidrar till att företag väljer att stanna kvar och växer efter sina förutsättningar i fastigheterna.
Karlshamnsbostäder AB:
Ombyggnad av Försäkringskassans lokaler till allaktivitetskontor ger fler arbetstillfällen
Fastighetsköp
Beställning av nya detaljplaner
125 nya bostäder fram till och med 2022
Lokalombyggnader för kommersiell verksamhet
Deltagande i Karlshamn satsar och i Net-ports verksamhet
Bostadsgaranti för studenter
Mycket hög investeringstakt
Kreativum i Blekinge AB:
Entreprenöriellt lärande finns med som ett bärande kriterium för science center från Skolverket.
Därmed genomsyrar det verksamheten. Kreativum verkar för en god kompetensförsörjning
genom att börjar tidigt samtidigt som verksamheten är mån om att arbeta för att möta
kompetensbehovet på lång sikt.
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Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Karlshamn Energi AB:
Arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom att
ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels genom att
försöka få utökad leverans från Södra Cell. Fordon ersätts i första hand med miljöbilar.
KEAB har en aktiv personalpolitik för att främja medarbetares engagemang och bibehålla god
och säker arbetsmiljö.
Karlshamnsbostäder AB:
Stora resurser avsätts till kompetensutveckling
Inre effektiviseringsarbete, bland annat företagsövergripande utbildning i affärsmannaskap
Utveckling av digitala hjälpmedel
Självpålagda höga avkastningskrav
LEAN som aktiv styrmodell
Tillämpning av riskanalyser
Noggranna förkalkyler innan investering
Karlshamns Hamn AB:
KHAB uppfyller inriktningsmålen till fullo. Sjukfrånvaron är betydligt lägre än det kommunala
målet på 21.3 dagar.
Ekonomisk hushållning, avkastning på sysselsatt kapital är av största vikt för att balansera
kapitalutnyttjande av investeringar och avkastning på detta. Även i detta fall ligger vi betydligt
bättre till än målsättning.
Kreativum i Blekinge AB:
Kreativum arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande. Verksamheten syftar till att få såväl
elever som allmänhet mer innovativa. Detta genomsyrar även den egna organisationen genom
ett ständigt arbete för att bli mer entreprenöriella. Verksamheten som bedrivs innebär löpande
utveckling och utvärdering, i relativt hög takt. Detta redovisas också till Skolverket som granskar
verksamheten årligen.

Omvärldsanalys och utmaningar för de kommunala bolagen

Karlshamnsbostäder AB:
Stora problem med hyresöverenskommelse efter ombyggnad av Möllebacken
Slutförhandling angående hyressättning ej klar för Ekegården, Östralycke 1-3 och Östralycke 4,
dock inne i slutskedet.
Ägardirektiv fördröjda
Nytt bostadsförsörjningsprogram på väg fram
Partiell omorganisation
Social oro tenderar öka
Karlshamnsfastigheter AB:
Genomföra energibesparing på Halda UC genom att byta ut gamla ventilationsaggregat i Blå
Hallen.
Karlshamn Energi AB:
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp inom KEAB är en utmaning, men bedöms
hanterbar och under kontroll.
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Karlshamns Hamn AB:
Oljekonjunkturen för lagring vände ned helt och är nu den sämsta sedan förra gången oljepriset
rusade 2014, vilket påverkar vinstnivåer i företaget.
Nordstream projektet kan nu konstateras att det, som indikerades i Aprilrapporten blev
förskjutet med ett 6 månaders uppehåll under 2018. Detta förskjuter vinster till 2019.
Kreativum i Blekinge AB:
Trots rekryteringar finns fortfarande vakanser som påverkar bolagets verksamhet. Nya
personalresurser behöver tid för att komma till full produktivitet.

De kommunala bolagens framgångar

Karlshamnsbostäder AB:
Omfattande utbildning i affärsmannaskap flyter på väl
Det årliga effektiviseringsmålet om plus 2 mnkr har redan passerat målet
Den nyinrättade Bosociala enheten kom i rätt tid för att möta social oro
Ett nytt Trygghetsboende om 23 lägenheter är kontrakterat – klart sep-19
8-årigt partneringavtal tecknat med JSB
Östralycke IV rullar på planenligt
Riksmannagården i Mörrum såld
Ombyggnaden av två våningsplan i Svängsta till Förvaltningen Arbete och välfärd har påbörjats
Långsiktiga låneplaceringar om 200 mnkr till förmånliga villkor
Karlshamnsfastigheter AB:
En ökad uthyrningsgrad totalt för alla våra fastigheter till 96 % (2017-12-31, 88%).
Erbjuder anpassningsbara lokaler till näringslivet.
Kontrakterar 10 nya hyresgäster varav två strategiska hyresgäster för NetPort Science Park.
Omplacering av flera befintliga hyresgäster på Halda UC för att kunna öka
uthyrningsmöjligheterna i fastigheten.
Karlshamn Energi AB:
Positiv resultatutveckling även under andra tertialet 2018; redovisat resultat är bättre än både
budget och föregående år.
I verksamheten pågår flertalet projekt inom både Bredband, Värme, Elnät och Administration.
KEAB har startat ett utvecklingsarbete inom IoT (Sakernas Internet) i samarbete med ett antal
andra kommunala energibolag inom den så kallade Stadshubsalliansen. KEAB har även lanserat
nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner.
Förberedelser pågår för att ta över verksamheten för Vatten och Avlopp per 1 januari 2019.
Karlshamns Hamn AB:
Indikatorer överträffar målsättningen medan resultatmässigt ekonomiskt ser vi att vi nästan
halverar vinsten mot budget. Dock blir vinsten mycket bra med historiska jämförelser.

Mats Sellfrid
Ekonomichef

Anette Ericson
Verksamhetscontroller

Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningschef

Susanne Andersen
Ekonom
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VÅRA RÄKENSKAPER PER 2018-08-31
REDOVISNINGSPRINCIPER

I delårsrapporten per 2018-08-31 har använts samma redovisningsprinciper som i årsredovisning 2017.
Kommunen följer 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.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationen.
Anslutningsavgifter, redovisas inte som intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst. I samband med att VA övergår till KEAB från och med 2019 kommer detta att ses över.
RKR 13.2 Hyres- och leasingavtal. Arbetet pågår med att skapa en mer överskådlig struktur över
de avtal som finns i kommunen.
RKR 22 Delårsrapport. Sammanställd redovisning redovisas i årsbokslut 2018. Anpassning till
nya den nya lagstiftning som träder i kraft fr o m 2019 kommer att påbörjas under hösten.
Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket begränsad
omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. Inventering av förråd sker per
2018-12-31.
Preliminära slutavräkningen för 2017 och 2018 periodiseras med 8/12 av beloppet i SKL
prognosen 2018-08-16, 18:27. Prognoserna varierar över tiden och vi hänvisar därför till försiktighetsprincipen. Hela utfallet, enligt prognosen, finns med i kommunens helårsprognos över
resultatet. Uppgift om slutligt skatteutfall kommer i november.

RESULTATRÄKNING
Resultaträkning, periodiserad
(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter, statsbidrag mm
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Resultat före extraordinära poster

Not 8
Not 9
Not 1

Periodiserad
budget 67 %
525
-1 700
-67
-1 242

Utfall per
2018-08-31
610
-1 821
-67
-1 278

Utfall per
2017-08-31
551
-1 681
-64
-1 193

1 265
5
-6
0
22

1 261
6
-5
1
-15

1 209
6
-3
0
19

0

0

0

22

-15

19

Not 10
Not 11
Not 11
Not 12

Extraordinära intäkter och kostnader
RESULTAT
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Kommentarer
Totalt visar resultaträkningens periodiserade utfall underskott med 15 mnkr. Det är 37 mnkr
sämre än periodens budget. Avvikelser för intäkter och kostnader är främst beroende på
volymförändringar inom verksamheterna utbildning, äldreomsorg, arbete och välfärd samt
intern service.
RESULTATRÄKNING helårsprognos
(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter, statsbidrag mm
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Resultat före extraordinära poster

Årsbudget 2018

Årsprognos 2018

Not 8
Not 9
Not 1

787
-2 550
-100
-1 863

884
-2 698
-100
-1 914

Not 10
Not 11
Not 11
Not 12

1 898
8
-10
0
33

1 892
10
-8
0
-20

0

0

33

-20

Extraordinära intäkter och kostnader
RESULTAT

Totalt visar resultaträkningens helårsprognos ett underskott med 20 mnkr. Det är 53 mnkr
sämre än budgeterade 33 mnkr. Nämnderna redovisar att budgeten totalt sett kommer att ge ett
underskott med 39 mnkr. Budgeterade effektiviseringar och minskade sjukfrånvarokostnader
har underskott på 16 mnkr. Utfallet för skatter/bidrag beräknas bli något lägre än budget. Högre
finansiella intäkter och lägre upplåningsräntor bidrar till positivt finansnetto. Interna poster
ingår i såväl budget som utfall.
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen redovisar hur verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat likvida medel.
KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) periodiserat
utfall samt årsprognos och årsbudget
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar, not 1
Reavinst
Förändring avsättningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar, not 2
Ökning/minskning av kortfristiga skulder, not 6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Årsbudget
2018

Utfall
180831

Årsprognos
2018

Utfall
170831

33
106

8
67

-20
100

19
64
0

0

0

0

137

75

79

83

0
-25
-11
-36

0
32
-75
-43

0
-1
19
18

0
22
-51
-29

-256

-64

-202

-56

0

0

0

0

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
(nettoinvestering), not 1
Avyttring/ minskning av materiella
anläggningstillgångar, not 1

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0
0

Avyttring/ minskning av finansiella
anläggningstillgångar

0

0

0

0

-256

-64

-202

-57

155

0

101

0

0
118

0
0

0
0

-28
-28

0

-32

-4

-31

Likvida medel vid årets början, not 2
Likvida medel periodens slut, not 2

166
166

166
134

166
162

159
128

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

0

-32

-4

-31

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Upptagna lån
Långfristiga fordringar
Amortering av låneskulder, not 5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR (mnkr)

INGÅENDE
BALANS 180101

UTGÅENDE
BALANS 180831

UTGÅENDE
BALANS 170831

1 114
137
184
1 435

1 070
114
64
185
1 433

1 051
116
56
185
1 409

0
135
166
301

0
103
134
237

0
127
128
256

1 736

1 670

1 665

1 152
1 152

1 152
-15
1 137

1 134
19
1 153

9

9

9

194
381

194
330

185
317

575

533

511

1 736

1 670

1 665

Anläggningstillgångar, Not 1
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
- maskiner och inventarier
- årets investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar, Not 2, 13
Förråd mm
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
(mnkr)
Eget kapital, not 3
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser, Not 4
Skulder
Långfristiga skulder, Not 5
Kortfristiga skulder, Not 6, 13
Summa avsättningar och skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER (mnkr)
Ansvarsförbindelser not 7
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland skulderna eller
avsättningarna

INGÅENDE
BALANS
180101

Övriga ansvarsförbindelser not 7
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och
ansvarsförbindelser

UTGÅENDE
BALANS
180831

UTGÅENDE
BALANS
170831

662

651

676

1 966

2 075

1 717

2 628

2 726

2 393

Noter
Not 1

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har minskat med 3 mnkr från årsskiftet. Här ingår hittills under
året gjorda investeringar med 64 mnkr minus avskrivningar på 67 mnkr. De finansiella
tillgångarna är oförändrade och uppgår till 185 mnkr.

Not 2

Omsättningstillgångar
Kommunens kassalikviditet (kassa och bank) uppgår 2018-08-31 till 134 mnkr.
Fordringarna har minskat från 135 mnkr vid årets början till 103 mnkr per 2018-08-31.
Här ingår periodiseringar med 24 mnkr (främst upplupna bidragsintäkter).

Not 3

Eget Kapital
Det egna kapitalet har justerats med -15 mnkr motsvarande resultatet enligt
resultaträkningen per 2018-08-31. Det prognosticerade helårsresultatet är minus 20
mnkr (inkl VA).
Avsättningar för pensioner
Utifrån fastställd pensionskostnad, uppgift från KPA, sker bokning av pensionskostnaden i
december. Löpande under året bokförs pensionskostnader beräknad på % av
lönesumman. Detta gäller pensionsutbetalningar avseende särskild avtalspension,
visstidspension samt pensionsförsäkring FÅP. På dessa belopp beräknas särskild löneskatt
med 24,26 %.

Not 4

Not 5

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna uppgår till 194 mnkr per 2018-08-31. VAs del av den långfristiga
skulden uppgår till ca 170 mnkr. Under året har omsättning skett med 30 mnkr.
Låneskulden är oförändrad sedan 2017-08-31. 2017 fattades beslut om avsättning till VA
reservvattenanläggning, totalt 9, 3 mnkr.

Not 6

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna har minskat med 51 mnkr, från 381 mnkr vid årets början till
330 mnkr per 2018-08-31. Här ingår periodiseringar med 87 mnkr (upplupna kostnader
etc.)
Panter och ansvarsförbindelser
Intjänade pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Per 2018-0831 uppgår ansvarsförbindelsen till 651 mnkr. Motsvarande belopp per helår 2018
beräknas bli 645 mnkr. Även kommande år beräknas ansvarsförbindelsen sjunka. Efter år
1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda.
Övriga ansvarsförbindelser avser främst borgensförbindelser hänförbara till moderbolag
samt helägda dotterbolag (2 014 mnkr). Borgensteckningen har ökat med 109 mnkr från
årsskiftet (1 966 mnkr) till 2 075 mnkr per 2018-08-31. Principen för beräkning av
borgensavgift ändrades enligt beslut i KF december 2017. Borgensavgiften för de
kommunala bolagen är 0,3 procent på beviljad borgensram f r om 2018 Tidigare

Not 7
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beräknades borgensavgiften som 0,3 procent på borgensbeloppet vid årsskiftet. Den
förändrade beräkningsmodellen samt ökad investeringsnivå har bidragit till ökad
borgensförbindelse. Se även not 11.
Åtagande Kommuninvest
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 2018-06-30 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.

Not 8

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till
413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
2 171 906 380 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 161 344 396
kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala förpliktelser och tillgångar är 0,52 %.
Karlshamns kommuns insats i Kommuninvests ekonomiska förening är 22 441 080
kronor. Bokfört värde är 1 504 592 kronor.
Verksamhetens intäkter
Periodens intäkter och helårsprognosen är väsentligt högre än budgeterat, vilket till
övervägande del beror på högre statsbidrag t ex från Migrationsverket, Skolverket,
Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen mm.

Not 9

Verksamhetens kostnader
Periodens kostnader och helårsprognosen visar samma utveckling som intäkterna. Ökade
personalkostnader till följd av riktade statsbidrag samt kostnader för köp av verksamhet
där bl a institutionsplaceringar, familjehemsplaceringar, bidrag friskolor, interkommunala
ersättningar mm ingår.

Not 10

Skatter och bidrag
Enligt SKL:s senaste skatteprognos för 2018
utjämningsbidrag att bli 5,5 mnkr lägre än budgeterat.

Not 11

beräknas

skatteintäkter

och

Finansiella intäkter och kostnader
Utdelning från Kommuninvest har under året erhållits med 2,2 mnkr. Kommuninvests
bevis på insatskapital per 2018-06-31 anger värdet till 22,4 mnkr. Vi har under 2018 nått
nivån insatsskyldighet 75 %. Karlshamns kommun följer rekommendationerna från Rådet
för Kommunal redovisning (RKR) som har yttrat sig över Kommuninvests
återbäringsmodell samt SKLs rekommendation, som framgår av cirkulär 12:74 (2012-1220).
Utöver ovanstående har övriga utdelningar erhållits med 0,2 mnkr och borgensavgifter
med cirka 6,8 mnkr som också ingår i periodens finansiella intäkter. Principen för
beräkning av borgensavgiften har förändrats fr o m 2018 från att tidigare avse 0,3 % av
nyttjad borgen per 31/12 året innan till 0,3 % av beviljad borgensram. Förändringen
innebär ca 1,8 mnkr högre intäkt för kommunen. Se även not 7.

Not 12

Fortsatt gynnsamt ränteläge och oförändrad låg låneskuld påverkar räntekostnaden
positivt. Av kommunens långfristiga skulder på 194 mnkr avser ca 170 mnkr VA.
Jämförelsestörande post
Reavinst 0,9 mnkr försäljning av maskin. 5,3 mnkr från KPAs överskottsfond ska användas
till att betala premierna för pensioner vilket innebär att pensionskostnaderna blir lägre
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med motsvarande belopp 2018. För perioden januari-augusti motsvarar den nyttjade
premien cirka 3,5 mnkr. Särskild löneskatt har redan erlagts när kommunen betalade
försäkringspremien.
Not 13

Periodiseringar
Periodiseringar har gjorts med netto -64 mnkr i delårsrapporten.
Periodiseringar (inte bokförda)
Verksamhetens intäkter

24 mnkr

Verksamhetens kostnader

-82 mnkr

Verksamhetens nettokostnad

-58 mnkr

Skatter och utjämningsbidrag (slutavräkning)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande poster
Totalt

1 mnkr
-3 mnkr
-1 mnkr
-3 mnkr
-64 mnkr
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BILAGA: KF Indikatorer och indikatorsnivåer 2018 samt kommentarer efter
augusti:
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i
förhållande till befolkningen i kommunen
Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt mål är att
halvera ungdomsarbetslösheten från år 2013 (28,7 %)
till år 2017 (14,4 %)

3,0 %
12,5 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser)
 Flickor
 Pojkar
Andel elever som når målen/ kunskapskraven i alla
ämnen i årskurs 9 (hemkommun)
 Flickor
 Pojkar
Andel gymnasieelever som tagit examen inom 4 år (ej
studiebevis) (KKIK, hemkommun)
 Flickor
 Pojkar
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola
(egen undersökning)

Ej uppfyllt:
90 %
80 %

77 %
70 %
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

80 %
70 %
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
85 %
80 %
95 %

Utfall 2018 = 96 %
Helt uppfyllt

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt
90 %
särskilda boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker
de äldre om äldreomsorgen”)
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin
92 %
hemtjänst
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om
äldreomsorgen”)
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende (index,
94 %
KKIK. Andel av maxpoäng )
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i
skolan.




96 %
96 %
96 %

Årskurs 5
Årskurs 8
Gymnasiet årskurs 2

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Ej uppfyllt
92 %
86 %
Ej uppfyllt

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
Andel av de som svarat på högstadiet som druckit
alkohol under de senaste 12 månaderna
(drogvaneundersökning)
 Pojkar
 Flickor
Andel av de som svarat på högstadiet som någon gång
använt narkotika (Drogvaneundersökning)
 Pojkar
 Flickor

26 %
22 %

Ej uppfyllt
Ej uppfyllt

4,4 %
3,8 %

Ej uppfyllt
Ej uppfyllt
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Andel av de som på högstadiet som någon gång rökt
tobak (Drogvaneundersökning)
 Pojkar
 Flickor
Andel barn som finns i familjer med ekonomiskt bistånd
(Kolada)
Andel ungdomar av de som svarat på högstadiet som
uppger att de någon gång känt sig deprimerad eller
upplevt sig någon gång mått psykiskt dåligt flera gånger i
månaden eller mer (drogvaneundersökningen)
 Pojkar
 Flickor

20 %
15 %
60

Uppfyllt
Ej uppfyllt
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

10 %
35 %

Ej uppfyllt
Ej uppfyllt

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv och en
attraktiv och hållbar livsmiljö
Antal kilometer cykelväg, kommunal och statlig

120

Hushåll som ges tillgång till bredband 1 000 Mbit (PTS
50 m)

80 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för
alla
Andel antagna detaljplaner som främjar blandstad

80 %

Antal startbesked för bostäder

60

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

90

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Ej uppfyllt

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton
CO2-ekv/inv.
Skyddad natur
Mängd hushållsavfall, kg per invånare (Sveriges
ekokommuner)
2013 = 569 kg/person, 2016 = 548 kg/person
Resor med kollektivtrafik, per invånare

Minskning
med 10 %
6,2 %
530 kg
50,0

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

Verksamhetsmål 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Antal fysiska och elektroniska lån på kommunens
bibliotek
Antal fysiska besök på kommunens bibliotek
Antal barn- och ungdomsdeltagare i bidragsgrundande
aktiviteter per invånare i åldern 7-20 år
 Flickor
 Pojkar

250 000

Helt uppfyllt

340 000

Helt uppfyllt
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

32
45
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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
Företagens sammanfattande omdöme om kommunens
service för företagen (Index 0-100, KKIK, Insikt)
Kommunens förmåga att involvera medborgarna att
delta i kommunens utveckling (Index % av maxpoäng,
KKIK)

Index 77
70 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

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

85 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Förvärvsintensitet i Karlshamn

79 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
Företagens uppfattning om tillgången på medarbetare
med relevant kompetens. (Mätning Företagsklimatet,
Svenskt näringsliv) Resultat på en 6-gradig skala där 6 är

3,5

Återrapporteras i samband med
årsbokslut

”utmärkt” och 3 är ”godtagbart”

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade företag
Antal företag i kommunen

230
2 900

Start av UF-företag

100

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

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
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Andel timmar som görs av timavlönade under året i
förhållande till arbetade timmar.

21,3
7,7 %

Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, %

93 %

Personalomsättning chefer, andel som stannar kvar
minst fyra år i samma enhet. Målnivå 2020 = 60 %

30 %

Andel anställda som skulle rekommendera Karlshamns
kommun som arbetsgivare

80 %

Ej uppfyllt
Återrapporteras i samband med
årsbokslut men bedöms uppnås
under året.
Återrapporteras i samband med
årsbokslut men bedöms uppnås
under året
Återrapporteras i samband med
årsbokslut men bedöms inte
uppnås under året
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen har en sund ekonomi
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, ansvarig
nämnd = KS)
Soliditet för sammanställd redovisning (minst 25 % på
en femårsperiod, ansvarig nämnd = KS)
Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en femårsperiod,
ansvarig nämnd = KS)

60 %

Prognos 2018 beräknas bli 62 %

25 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Prognos 2018 beräknas bli -1,1
%

1%

34
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Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal via ehandelssystemet

85 %

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en hållbar verksamhet
Summa energianvändning i kommunala
Minskning
verksamhetslokaler (Egen mätning)
mot föregående år
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS,
57 %
(KKIK)
Användning (inköp) av fossilt bränsle i kommunens
3 mnkr
verksamheter (eldningsolja, bensin, diesel)
Andel tillfällen som kommunens cyklar används i
Ökning
tjänsten
mot föregående år
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)
35 %
Andel förnyelsebar fjärrvärme som levereras från KEAB.
(mål 2020 = 99 %)

97 %

Återrapporteras i samband med
årsbokslut.

Återrapporteras i samband med
årsbokslut.
Återrapporteras i samband med
årsbokslut.
Återrapporteras i samband med
årsbokslut
Återrapporteras i samband med
årsbokslut.
Återrapporteras i samband med
årsbokslut.
Återrapporteras i samband med
årsbokslut

35
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FINANSRAPPORT 20180831
Låne nr

Långivare/
ändamål

B23416
Handelsbanken
467 ersätter Dexia 460
468 ersätter lån 451
B23419
463
466
469
472

SUMMA

Kapitalskuld

Ränta
20180430

30 000 000

2,57%
2,64%

30 000 000
70 000 000
25 000 000
30 000 000

-0,16%
2,89%
-0,12%
1,28%

Årssnitt VA
ränta

Amorterat Betald ränta

0 bunden
792 000 bunden

30 000 000

Återstår att
betala Helårsprognos

192 750
594 768

0
197 232

-39 200
1 011 500
-34 251
144 000
1 869 567

-8 800
1 011 500
3 251
96 000
1 299 183

Tecknat/ Förfaller

192 750 Amorterat 20180430
792 000 Konv 2019-01-30

Kommuninvest
Ers lån 456
Nyupplån. investeringar
Nyupplån investeringar
Nyupplån investeringar

Helårsberäknade lån

rörlig
bunden
rörlig
bunden

185 000 000

Genomsnittsränta

Andel lån per långivare

-48 000
2 023 000
-31 000
384 000

30 000 000
Helår prognos
Betalt
helårx8/12
För lite bokfört

1,71%

Belopp

Andel

155 000 000
30 000 000
185 000 000

84%
16%
100%

Förfaller
Kommuninvest
Handelsbanken
Totalt

TOTAL LÅNESKULD

185 000 000

varav bundna lån
andel bundna lån
Amortering enl plan
Amortering utöver plan
Genomsnittlig låneränta:

130 000 000
70%
0
0
1,71%

-48 000
2 023 000
-31 000
240 000
3 168 750

3 168 750
1 869 567
2 112 500
242 933

Belopp

Andel som förfaller per år

30 000 000
70 000 000

16%
38%

30 000 000
55 000 000

16%
30%

SUMMA 185 000 000

100%

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
löpande*

LIKVIDITET
Banktillgodohavande 31/8
Utnyttjad kreditlimit

133 580 931
0

PLACERINGAR
KPA-Likviditetsreservfond

0

Finanspolicy, KF 2003-12-01 § 153 reglerar förutsättningarna för upplåning.
Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig ränta bör inte överstiga 50 %.
Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får omsättas/ förfalla under ett och samma år.
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Löpande fr 2009-10-08
Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013
Konv 2016-04-29 3 mån Stibor. Fr 2015-04-28
Nyupplåning ers lån 467. Konv 2025.

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-09-28

Dnr: 2018/3363

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
att fastställa sammanträdestider för 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige sammanträder 2019 enligt följande.
18 februari
18 mars
8 april
20 maj
17 juni
23 september
28 oktober
18 november
16 december
Sammanträdena inleds kl 17:00 med undantag av sammanträdet i september som
inleds kl 15:00.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28
Beslutet skickas till
Hemsidan
Anslagstavlan
Samtliga nämnder
Helägda kommunala bolag
Kanslichef Erik Bergman

Erik Bergman

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att förlänga den länsgemensamma folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande två
åren, dock längst 2020-12-31
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen Blekinge,
Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofström
kommun och Sölvesborgs kommun
Sammanfattning
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att skapa grunder för en långsiktig
samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 2018-2019 och ska nu revideras. Förslag från
samtliga organisationer är att förlänga folkhälsopolicyn i ytterligare två år.
Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional styrgrupp
bestående av representanter på högsta beslutande tjänstemannanivå från samtliga
kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge. En arbetsgrupp av
tjänstemän från samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av styrgruppen.
Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att beakta de
nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis SKL:s strategi för hälsa
och statens offentliga utredning om en samordnad utveckling för god och nära vård. Det
behövs också mer tid till diskussion av de åtgärdsförslag som Blekinge kommissionen har
lagt fram.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Missiv från Landstinget Blekinge, 2018-09-21
Blekinges folkhälsopolicy
Beslutet skickas till
Landstinget Blekinge
Folkhälsostrateg Jenny Andersson
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2018-09-27

Dnr: 2018/3338

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-09
2018-10-22

§
224

Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län t.o.m. 2020
Förslag till beslut
att förlänga den länsgemensamma folkhälsopolicyn till att gälla under de
kommande 2 åren, dock längst 2020-12-31
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen
Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Ronneby
kommun, Olofström kommun och Sölvesborgs kommun
Sammanfattning
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner,
Länsstyrelsen, Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att skapa
grunder för en långsiktig samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 2018-2019
och ska nu revideras. Förslag från samtliga organisationer är att förlänga
folkhälsopolicyn i ytterligare 2 år.
Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional
styrgrupp bestående av representanter på högsta beslutande tjänstemannanivå från
samtliga kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge. En
arbetsgrupp av tjänstemän från samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av
styrgruppen.
Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att beakta de
nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis SKL:s strategi för
hälsa och statens offentliga utredning om en samordnad utveckling för god och nära
vård. Det behövs också mer tid till diskussion av de åtgärdsförslag som Blekinge
kommissionen har lagt fram.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Missiv från Landstinget Blekinge, 2018-09-21
Blekinges folkhälsopolicy

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutet skickas till
Landstinget Blekinge
Folkhälsostrateg Jenny Andersson

Erik Bergman
Kanslichef
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Infab Vitamin

Blekingebornas hälsa angår oss
– tillsammans gör vi skillnad
Blekinges alla kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i
Blekinge och Region Blekinge har alla verksamheter som påverkar
hälsan hos befolkningen. Därför har vi under 2014 antagit en
gemensam folkhälsopolicy. Målet är att få en god och jämlik
hälsa hos befolkningen. Då lägger vi grunden för en hållbar
utveckling och tillväxt i Blekinge.
I policyn beskriver vi hur samarbetet bör ske, vilka områden vi
bör prioritera de kommande åren och hur vi ska följa upp och
utvärdera vårt arbete. I policyn säger vi också att vi ska ta hänsyn
till befolkningens hälsa när vi fattar beslut och planerar våra
verksamheter.
Genom att samverka och arbeta i en gemensam riktning skapar
vi rätt förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Blekinge.
Tillsammans ska vi göra skillnad!

Folkhälsopolicy för
Blekinge 2014–2018

256

Det här vill vi att policyn
ska tydliggöra
För att främja förutsättningar för
ett gott folkhälsoarbete ska policyn:
yy beskriva hur en långsiktig
samverkan för folkhälsan ska
organiseras,
yy klargöra politisk prioritering och
inriktning för våra verksamheter
– policyn ska ge avtryck inte
bara hos våra högsta beslutsfatta
re utan även i våra handlingspla
ner och vårt vardagliga arbete,
yy redovisa vilka områden som är
särskilt viktiga och prioriterade
yy klargöra vilket ansvar kommu
nerna, landstinget, länsstyrelsen
och regionförbundet har inom
de prioriterade områdena.
Folkhälsoarbetet i Blekinge ska
följa det nationella målet för folk
hälsopolitiken. I målet står att
samhället ska skapa förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen. Oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, tros
uppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder har du
samma rätt till god hälsa.

Så vet vi om vårt gemensamma folkhälsoarbete
gör nytta
För att försäkra oss om att våra
insatser förbättrar folkhälsan kom
mer vi att fortlöpande utvärdera
folkhälsoarbetet. Det kan innebära
att vi kan komma att behöva för
ändra inriktning eller arbetssätt.
Åtgärder för att förbättra folkhälsan
kräver investeringar och många
insatser från flera aktörer. Resultaten
av ett gott folkhälsoarbete kommer
inte omedelbart utan visar sig först
på längre sikt. Att arbeta uthålligt
och konsekvent är två viktiga fram
gångsfaktorer.

Vad påverkar folkhälsan?
Det finns mycket som påverkar
folkhälsan: levnadsvanor, livsmiljö,
barndom och uppväxtvillkor, ut
bildning, inkomst och arbete. Även
det sociala nätverket, att bli sedd
och hörd och att veta att man inte
är ensam, är betydelsefullt för
hälsan. För att kunna påverka allt
detta krävs att vi som finns inom
kommunerna, landstinget, läns
styrelsen och regionförbundet
samverkar. Vi ansvarar för olika
insatser men vi är alla del av det
som påverkar befolkningens hälsa.
Vi välkomnar givetvis också sam
arbete med andra aktörer som är
viktiga för folkhälsan.

Vad är folkhälsa?
Folkhälsa beskriver hela befolk
ningens hälsa, till skillnad från den
enskilda människans hälsa. En god
folkhälsa handlar inte bara om att
hälsan bör vara så bra som möjligt
i befolkningen. Den bör också vara
jämlikt fördelad mellan olika
grupper i befolkningen, till exempel
män och kvinnor eller människor
med olika utbildningsnivå.
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Vilka utmaningar finns för
folkhälsan i Blekinge?
Folkhälsan i Blekinge skiljer sig
inte dramatiskt från folkhälsan
i övriga Sverige. Men från regel
bundna hälsoenkäter i Blekinges
befolkning vet vi att det finns
särskilt viktiga faktorer som på
verkar vår hälsa och som är
utmärkande för Blekinge:
yy låg utbildningsnivå
yy hög ungdomsarbetslöshet
yy psykisk ohälsa
yy ohälsosamma levnadsvanor.
Dessutom kan vi konstatera att vi
har en allt större andel äldre i vår
befolkning som kommer att inne
bära nya anpassningar av våra verk
samheter.

Särskilt viktiga områden
I folkhälsopolicyn har vi prioriterat
fyra särskilt viktiga områden för
det gemensamma folkhälsoarbetet.
1 GODA LIVSVILLKOR

Vi vet i dag att det finns skillnader
i hälsa mellan olika grupper i
Blekinges befolkning. Målet är att
alla invånare ska ha likvärdiga
möjligheter till en god hälsa. Det
innebär att vi ska arbeta för att
minska diskriminering och utan
förskap och verka för jämställdhet.
Det gör vi genom riktade insatser
till särskilt utsatta grupper, till
exempel barn och unga, personer
med funktionsnedsättning, arbets
lösa, äldre och personer med annat
modersmål än svenska.
2 PSYKISK HÄLSA

Undersökningar har visat att unga
människor överlag har en sämre
psykisk hälsa än vuxna och äldre.
För att främja psykisk hälsa hos
barn och unga är det därför viktigt
med tidiga insatser såsom stöd till
föräldrar och satsningar på en mer
jämlik skola, där alla får förutsätt
ningar att klara gymnasiebehörighet.
Möjligheten för unga vuxna att få
ett arbete är betydelsefullt för den
psykiska hälsan. Därför ska vi
fortsätta verka för att hitta vägar
till ökad sysselsättning.

Vi behöver även satsa på den
psykiska hälsan för äldre, invånare
som inte är födda i Sverige och
homosexuella, bisexuella, trans
personer och queerpersoner.
3 ALKOHOL, NARKOTIKA,
DOPNING, TOBAK OCH SPEL

Missbruk och riskfyllt bruk av
alkohol, narkotika, dopning, tobak
och spel utgör betydande folkhälso
problem. Därför ska vi arbeta för
att förändra Blekingebornas attityder
och vanor och samverka med andra
samhällsaktörer för att påverka
normer och regler, t.ex. genom att
verka för att fler miljöer ska vara
tobaksfria och att alkohol inte ska
vara tillgängligt för minderåriga
ungdomar.
4 HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖER
OCH LEVNADSVANOR

Det är viktigt att vi fortsätter att
arbeta med att förbättra invånarnas
levnadsvanor. Delaktighet i kulturoch idrottsliv och att röra på sig i
bra miljöer, främjar hälsan. Därför
ska vi satsa på en god samhälls
planering och ett rikt föreningsoch kulturliv, där vi främjar
möjligheten till fysisk aktivitet och
gemenskap, särskilt för ekonomiskt
svaga grupper.

Avdelningen för kunskapsstöd

2018-09-14

Gerthi Persson

Ärendenummer

2018/01404

Dokumentnummer 2018/014041

Till Landstingsstyrelsen (2017-01-01 - 2018-12-31)

Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

förlänga folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande 2 åren dock
längst 31/12-20. Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut
av Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona kommun,
Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofström kommun och
Sölvesborgs kommun.

Sammanfattning
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner,
Länsstyrelsen, Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att skapa
grunder för en långsiktig samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 2018-2019 och
ska nu revideras. Förslag från samtliga organisationer är att förlänga folkhälsopolicyn i
ytterligare 2 år.

Bakgrund
Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional styrgrupp
bestående av representanter på högsta beslutande tjänstemannanivå från samtliga
kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge. En arbetsgrupp
av tjänstemän från samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av styrgruppen.

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00
E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081
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Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att beakta de
nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis SKLs strategi för
hälsa och statens offentliga utredning om en samordnad utveckling för god och nära
vård. Det behövs också mer tid till diskussion av de åtgärdsförslag som Blekinge
kommissionen har lagt fram.

Karlskrona enligt ovan

Gunilla Skoog

Peter Lilja

Utvecklingsdirektör

Landstingsdirektör

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00
E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081
Sid 2 (2)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta.
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke
domesticerade djur ingår.
Motionärerna skriver att 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 och konsterna är ofta onaturliga för
djuren. Motionärerna lyfter särskilt fram problematiska situationer för elefanter och
sjölejon.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-28
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin
Leufstedt (S)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Elin Petersson (M) yrkar att motionen ska besvaras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelse besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson
Markförvaltare Martin Einarsson
Fritidschef Thomas Nilsson
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Sammanträdesdatum:
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta.
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke
domesticerade djur ingår.
Motionärerna skriver att 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 och konsterna är ofta onaturliga för
djuren. Motionärerna lyfter särskilt fram problematiska situationer för elefanter och
sjölejon.
Kommunstyrelsen föreslås bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-28
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin
Leufstedt (S)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i
enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare Emma Håkansson
Markförvaltare Martin Einarsson
Fritidschef Thomas NIlsson
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-09-25
2018-10-09
2018-10-22

§
197
234

Motion om cirkus med djur på kommunal mark - Andreas Saleskog (S) och
Annacarin Leufstedt (S)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal
mark. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd
mark kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där
uppvisandet av icke domesticerade djur ingår.
Motionärerna skriver att 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 och konsterna är ofta onaturliga för djuren. Motionärerna lyfter särskilt
fram problematiska situationer för elefanter och sjölejon.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-28
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och
Annacarin Leufstedt (S)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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2018-04-09

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 utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd
mark kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet
av icke domesticerade djur ingår

Andreas Saleskog
Ledamot i kommunfullmäktige

Annacarin Leufstedt
Vice ordförande i fritidsnämnden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen förklaras besvarad
Sammanfattning
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller motsvarande
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden och gymnasienämnden för yttrande.
Kommunstyrelsens personalavdelning har berett frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då,
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden behandlade
åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade att ställa sig
bakom förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fortsatt
beredning.
I förslaget till yttrande, skrivet av omsorgsförvaltningen i samarbete med
kommunstyrelsens personalavdelning, framförs att arbetsuppgifterna som är tänkta att
utföras av vårdbiträden delvis har överförts till kvalificerad personal inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Att införa ett led till i organisationen kan bidra till att
arbetet med utformning och planering av arbetsuppgifter samt personalplanering blir
svårare. Genom att höja kompetensnivån kan yrkesstoltheten ökas och en kvalitativ vård
till de äldre kan säkerställas. Mot bakgrund av ovanstående motivering samt ytterligare
redovisning under stycket ”bakgrund och överväganden”, se nedan, föreslår
omsorgsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens personalavdelning att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19 § 27/2018 och
lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträden.
Nämnden ställer sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans med berörda inom
omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om kommunfullmäktige fattar beslut
om att införa yrkesgruppen.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-03
Motion om att införa vårdbiträden – Lars Hasselgren (M)
Yrkanden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska förklaras besvarad.
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att motionen förklaras besvarad
Sammanfattning
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller motsvarande
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden och gymnasienämnden för yttrande.
Kommunstyrelsens personalavdelning har berett frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade då,
enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden behandlade
åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och beslutade att ställa sig
bakom förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fortsatt
beredning.
I förslaget till yttrande, skrivet av omsorgsförvaltningen i samarbete med
kommunstyrelsens personalavdelning, framförs att arbetsuppgifterna som är tänkta att
utföras av vårdbiträden delvis har överförts till kvalificerad personal inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Att införa ett led till i organisationen kan bidra till att
arbetet med utformning och planering av arbetsuppgifter samt personalplanering blir
svårare. Genom att höja kompetensnivån kan yrkesstoltheten ökas och en kvalitativ vård
till de äldre kan säkerställas. Mot bakgrund av ovanstående motivering samt ytterligare
redovisning under stycket ”bakgrund och överväganden”, se nedan, föreslår
omsorgsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens personalavdelning att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19 § 27/2018 och
lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträden.
Nämnden ställer sig positiv till att vuxenutbildningen tillsammans med berörda inom
omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig utbildning, om kommunfullmäktige fattar beslut
om att införa yrkesgruppen.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-03
Motion om att införa vårdbiträden – Lars Hasselgren (M)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska förklaras besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Gymnasienämnden
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-09-25
2018-10-09
2018-10-22

§
196
233

Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat
in rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller
motsvarande
att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde
Motionen har varit remitterad till omsorgsnämnden och gymnasienämnden för
yttrande. Kommunstyrelsens personalavdelning har berett frågan ur ett
arbetsgivarperspektiv.
Omsorgsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2018-03-21 och beslutade
då, enligt § 54/2018, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Nämnden
behandlade åter igen ärendet på sammanträdet 2018-08-22 § 117/2018 och
beslutade att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna detsamma till
kommunfullmäktige för fortsatt beredning.
I förslaget till yttrande, skrivet av omsorgsförvaltningen i samarbete med
kommunstyrelsens personalavdelning, framförs att arbetsuppgifterna som är tänkta
att utföras av vårdbiträden delvis har överförts till kvalificerad personal inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Att införa ett led till i organisationen kan bidra till
att arbetet med utformning och planering av arbetsuppgifter samt
personalplanering blir svårare. Genom att höja kompetensnivån kan
yrkesstoltheten ökas och en kvalitativ vård till de äldre kan säkerställas. Mot
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bakgrund av ovanstående motivering samt ytterligare redovisning under stycket
”bakgrund och överväganden”, se nedan, föreslår omsorgsförvaltningen
tillsammans med kommunstyrelsens personalavdelning att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Gymnasienämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-04-19 § 27/2018
och lämnade inga synpunkter kring frågan om att återinföra yrkesgruppen
sjukvårdsbiträden. Nämnden ställer sig positiv till att vuxenutbildningen
tillsammans med berörda inom omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig
utbildning, om kommunfullmäktige fattar beslut om att införa yrkesgruppen.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-03
Motion om att införa vårdbiträden – Lars Hasselgren (M)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Gymnasienämnden

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Motion om att införa vårdbiträden
Moderaterna vill att yrkesgruppen vårdbiträden eller motsvarande återinförs för att
utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg.
Vårdbiträdena kommer att avlasta undersköterskorna som på detta sätt får mer tid
för omvårdnad och att utföra de arbetsuppgifter som ingår i deras utbildning. Detta
i sin tur kommer att avlasta sjuksköterskorna som får mer tid att utföra de
arbetsuppgifter de är utbildade till. Detta kan vara ett led i att få personal och
yrkeskategorier att bli något mer tillfreds med den rådande arbetsbelastningen och
därmed leda till att personalomsättning och sjukfrånvaro minskar.
Om vi ger undersköterskorna inom äldrevården möjligheter att utföra liknande
arbetsuppgifter som undersköterskor utför på våra sjukhus kommer vi att höja
statusen på yrket vilket leder till att fler utbildar sig och fler söker våra lediga
tjänster.
Det blir även mer tid för de boendens behov och önskningar och därmed skapar vi
mervärde för våra äldre.
Att återinföra vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens totala resurser och
det ger också fler människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Med denna nya yrkeskategori blir det även lättare att ta fram kombinationstjänster
inom kommunen. För att möta framtidens utmaningar inom digitalisering och
automation inom vården är det även en fördel att lägga en stor del av detta arbete
på denna yrkesgrupp som inte är lika specialiserad inom vård.

Mad anledning av ovanstående yrkar undertecknad:
Att

Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde
eller motsvarande.

Att

ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde.

Lars Hasselgren (M)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Magnus Gärdebring (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun årligen bjuder in medborgarna till ”öppet rådhus” i syfte att
informera och föra dialog med medborgarna
Bedömningen är att det är möjligt att genomföra ett sådant evenemang.
Beslutsunderlag
Kommunikationschefens tjänsteskrivelse 2018-09-20.
Motion Öppet Rådhus
Yrkanden
Per-Ola Mattson (S) yrkar att den andra att-satsen i arbetsutskottets förslag stryks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets justerade förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationschef Annette Sandberg
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
att uppdra kommunstyrelsen att besluta om de närmare formerna för motionens
genomförande
Sammanfattning
Magnus Gärdebring (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in
rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun årligen bjuder in medborgarna till ”öppet rådhus” i syfte att
informera och föra dialog med medborgarna
Bedömningen är att det är möjligt att genomföra ett sådant evenemang.
Beslutsunderlag
Kommunikationschefens tjänsteskrivelse 2018-09-20.
Motion Öppet Rådhus
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas och att kommunstyrelsen uppdras
besluta om de närmare formerna för motionens genomförande
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i
enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationschef Annette Sandberg

273

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-09-20

Dnr: 2017/3572

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-09-25
2018-10-09
2018-10-22

§
195
235

Motion om inbjudan till "Öppet rådhus" - Magnus Gärdebring (M)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Magnus Gärdebring (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås
att Karlshamns kommun årligen bjuder in medborgarna till ”öppet rådhus” i syfte
att informera och föra dialog med medborgarna
Motionen gäller en allmän demokratifråga och föreslås därför att den bereds inom
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunikationschefens tjänsteskrivelse 2018-09-20.
Motion Öppet Rådhus
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationschef Annette Sandberg

Annette Sandberg
Kommunikationschef
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Motion om Öppet Rådhus
Vi behöver ständigt hålla demokratifrågorna levande och hitta nya former för
dialog med medborgarna. För väldigt många är Kommunens verksamheter och
styrning väldigt abstrakta. Vi vill införa en dag om året då alla medborgare bjuds
in till ” öppet rådhus” där alla som vill veta mer om kommunens arbete och
verksamheter är välkomna. Tanken är att man är välkommen att gå runt i rådhuset
i mässformat och träffa politiker och medarbetare som kan svara på frågor om allt
från bygglov till barnomsorg. Man kan även hålla kortare öppna seminarier i
rådhussalen i syfte om att informera om vad som är på gång. Det är ett utmärkt
tillfälle för dialog och en mycket god möjlighet att få till sig nya goda förslag.

Mad anledning av ovanstående yrkar undertecknad:
Att

Karlshamns kommun årligen bjuder in medborgarna till ”öppet rådhus”
i syfte att informera och föra dialog med medborgarna.

Magnus Gärdebring (M)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för 2019
Sammanfattning
Direktionen i Räddningstjänsten Blekinge Väst har föreslagit taxehöjningar inom
rubricerad taxa, som ökar förbundets intäkter med 400 tkr årligen. Den rörliga avgiften
ökas från 630 kr till 1000 kr och grundavgiften ökas från 1260 kr till 3000 kr.
En omvärldsbevakning ger, enligt förbundet, vid handen att befintliga taxor är låga jämfört
med andra räddningstjänster och att en höjning därvid är rimlig.
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2019.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Protokollsutdrag - taxa 2019
Taxa myndighetsutövning 2019
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Räddningstjänsten Blekinge Väst
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-09
2018-10-22

§
225

Taxa för myndighetsutövning 2019 - Räddningstjänsten Västra Blekinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för 2019
Sammanfattning
Direktionen i Räddningstjänsten Blekinge Väst har föreslagit taxehöjningar inom
rubricerad taxa, som ökar förbundets intäkter med 400 tkr årligen. Den rörliga
avgiften ökas från 630 kr till 1000 kr och grundavgiften ökas från 1260 kr till 3000
kr.
En omvärldsbevakning ger, enligt förbundet, vid handen att befintliga taxor är låga
jämfört med andra räddningstjänster och att en höjning därvid är rimlig.
Kommunfullmäktige föreslås biträda förslaget till taxa för 2019.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Protokollsutdrag - taxa 2019
Taxa myndighetsutövning 2019
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Räddningstjänsten Blekinge Väst

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Taxa för myndighetsutövning

2019

Delar av räddningstjänstens verksamhet är inte skattefinansierad och därför måste en avgift tas
ut för vissa ärenden. Exempel på sådana ärenden är tillsyner och tillstånd. Taxan har beräknats
enligt det underlag som Sveriges kommuner och landsting ger ut. Timkostnaden är fastställd av
våra medlemskommuner och motsvarar vår självkostnad.
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt.
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundavgift,
motsvarar 3 arbetstimmar (förberedelse, transport, efterarbete)

3 000

kr/tillsyn

Rörlig avgift (tid i objektet)

1 000

kr/timme

Vi tar betalt för den första påbörjade timmen, därefter per påbörjade halvtimme.
I tillsynsavgiften ingår ett återbesök.
I de fall avtalade möten inte avbokas kommer en timme (f.n. 1000 kr) att faktureras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
Handläggningsfaktor enligt bilaga 1
Myndighetsutlåtande
Sakkunnigutlåtande

Samordnad tillsyn
Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket tillkommer
Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket tillkommer
Timtaxa för tillsynsbesök
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1 000

kr/faktor

6

faktorer

2 750
2 750
1 000

kr/tillsyn
kr/tillsyn
kr/timme

Bilaga 1

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom
förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte kan klassificeras i tabellen
tiddebiteras där räddningstjänstens normala taxa används för den tid som nedläggs i ärendet. Avgiften
innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även kostnad för
avsyning. Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.
Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken uppdateras
per den 1 januari årligen.
Handläggningsärende

Nytt

Förnyat

tillstånd

tillstånd

Antal faktorer
1.

Hantering av motorbrännolja utan rördragning och hantering av eldningsolja.

Under 10.000 liter.

2.5

2

Över 10.000 liter

5

4

2.5

2

5

4

1 cistern

8.5

4

2 – 4 cisterner

11.5

6

15

9

1 cistern

12

6

2 – 4 cisterner

15

9

5 och över 5 cisterner

20

10.5

5.

Nytt tillstånd enligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid befintligt tillstånd.

1

6.

Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid).

2

7.

Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning.

8

4

8.

Avslag

1

1

9.

Handel med explosiva varor

4

3

10.

Godkännande av föreståndare

1

1

11.

Tillstånd för explosiva varor

Mindre omfattning (se definition nedan)

2.5

2

Större omfattning (se definition nedan)

5

4

2.

Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska.

Lösa behållare, skola, hotell, restaurang, varuhus, camping och industri under 1000 liter.
Lösa behållare över 1000 liter.
3.

Anläggning för förvaring i cistern.

5 och mer än 5 cisterner
4.

Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer).

Med mindre omfattning p.11 avses:
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande
stubin)
150 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
150 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)
500 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.4S
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Med större omfattning p.11 avses:
100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande
stubin)
1 000 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)
2 000 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)
5 000 kg i riskgrupp 1.4S
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2018-10-10

Dnr: 2014/3621

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och dito
fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Förslag till beslut
att bevilja begärd avsägelse
att utse NN till ledamot i kommunstyrelsen till och med 2018-12-31
Sammanfattning
Ted Olander (MP) har i inkommen skrivelse begärt att entledigas från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.
I hans ställe väljs, efter nominering från Miljöpartiet, N N.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Avsägelse
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Matrikeln
Hemsidan

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Ted Olander[ted.olander@karlshamn.se]
Skickat: 28.09.2018 05:28:38
Till: Rosita Wendell[rosita.wendell@karlshamn.se]
Ämne: Avsägelse KS och Stadsvapnet

Hej igen Rosita,
Jag ska avsäga mig mina platser i KS och Stadsvapnet också.
Jag kommer inte vara hemma på ett tag så det är bäst att lämna mina
platser.
Mvh,
Ted Olander
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Dnr: 2015/372

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Stadsvapnet och dito
fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Förslag till beslut
att bevilja begärd avsägelse
att utse N N till ledamot i styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB till och med
ordinarie årsstämma 2019
Sammanfattning
Ted Olander (MP) har i inkommen skrivelse begärt att entledigas från uppdraget
som ledamot i Stadsvapnet.
I hans ställe väljs, efter nominering från Miljöpartiet, N N.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Avsägelse
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Matrikeln
Hemsidan

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Ted Olander[ted.olander@karlshamn.se]
Skickat: 28.09.2018 05:28:38
Till: Rosita Wendell[rosita.wendell@karlshamn.se]
Ämne: Avsägelse KS och Stadsvapnet

Hej igen Rosita,
Jag ska avsäga mig mina platser i KS och Stadsvapnet också.
Jag kommer inte vara hemma på ett tag så det är bäst att lämna mina
platser.
Mvh,
Ted Olander
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2018-10-10

Dnr: 2015/373

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB och dito
fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Förslag till beslut
att bevilja begärd avsägelse
att utse NN till ledamot i Karlshamn Energi AB:s styrelse till och med ordinarie
årsstämma 2019
Sammanfattning
Ted Olander (MP) har i inkommen skrivelse begärt att entledigas från uppdraget
som ledamot i Karlshamn Energi AB.
I hans ställe väljs, efter nominering från Miljöpartiet, N N.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Avsägelse
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi AB
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Matrikeln
Hemsidan

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Ted Olander[ted.olander@karlshamn.se]
Skickat: 27.09.2018 09:20:48
Till: Rosita Wendell[rosita.wendell@karlshamn.se]
Ämne: Utträde ur styrelse - KEAB

Hej Rosita,
Jag vill lämna min plats i KEAB, är det dig jag säger till ang
bolagsstyrelserna med?
Mvh,
Ted Olander

291

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-10-10

Dnr: 2015/374

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi
Elförsäljning AB och dito fyllnadsval - Ted Olander (MP) och
Förslag till beslut
att bevilja begärd avsägelse
att utse N N till ledamot i styrelsen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB till och
med ordinarie årsstämma 2019
Sammanfattning
Ted Olander (MP) har i inkommen skrivelse begärt att entledigas från uppdraget
som ledamot i Karlshamn Energi AB. Eftersom det råder personunion mellan Energi
AB och Elförsäljnings AB får avsägelsen förstås omfatta även Elförsäljnings AB.
I hans ställe väljs, efter nominering från Miljöpartiet, N N.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Avsägelse
Beslutet skickas till
Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Matrikeln
Hemsidan

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Ted Olander[ted.olander@karlshamn.se]
Skickat: 27.09.2018 09:20:48
Till: Rosita Wendell[rosita.wendell@karlshamn.se]
Ämne: Utträde ur styrelse - KEAB

Hej Rosita,
Jag vill lämna min plats i KEAB, är det dig jag säger till ang
bolagsstyrelserna med?
Mvh,
Ted Olander

293

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-10-10

Dnr: 2015/360

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt och
dito fyllnadsval - Petra C Arrenäs (S) och
Förslag till beslut
att bevilja begärd avsägelse
att utse N N till nämndeman i Blekinge tingsrätt till och med 2019-12-31
Sammanfattning
Petra C Arrenäs (S) har inkommit med avsägelse från uppdraget som nämndeman i
Blekinge tingsrätt.
I hennes ställe väljs, efter nominering från Socialdemokraterna, N N.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Avsägelse
Beslutet skickas till
Blekinge tingsrätt
Vald nämndeman
Matrikeln

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Skickat: 04.10.2018 06:50:00
Till: Kommunstyrelsen[Kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Ämne: VB: Uppdrag i Tingsrätten

Från: Petra Charlotte Arrenäs <petra.arrenas@gmail.com>
Skickat: den 4 oktober 2018 06:48
Till: Aili Martinsson <Aili.Martinsson@karlshamn.se>
Ämne: Re: Uppdrag i Tingsrätten

Hej Aili,
Önskar bli entledigad från mitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten, se nedan.
Mvh
Petra
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Den ons 3 okt. 2018 22:40Marie Sällström <marie.sallstrom@karlshamn.se> skrev:
Det var ju tråkigt att du inte längre vill vara medlem hos oss. Eftersom du är vald på ett partimandat bör du skriva
till Karlshamns kommun och be om entledigande från dina uppdrag .
Med vänlig hälsning
Marie Sällström
Skickat från min iPhone
> 3 okt. 2018 kl. 12:35 skrev Petra Charlotte Arrenäs <petra.arrenas@gmail.com>:
>
> Hej Marie,
> Jag har sedan två år ett uppdrag som Nämndeman i Blekinge Tingsrätt för Socialdemokraterna.
> Jag har nyligen beslutad mig för att säga upp mitt medlemskap och är från förra veckan inte längre medlem. Har
ställt frågan till Tingsrätten om hur det blir med uppdraget och de hänvisar till er i Kommunfullmäktige.
>
> Med vänlig hälsning,
> Petra C Arrenäs
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Dnr: 2015/121

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-10-22

§

Fyllnadsval av revisor - Robert Söderberg (SD)
Förslag till beslut
att utse Robert Söderberg (SD) till revisor efter för tiden till och med avlämnandet
av revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet
att utse Robert Söderberg (SD) till ny lekmannarevisor i Räddningstjänsten Västra
Blekinge efter Lisiana Nurhadi (SD) för tiden till och med avlämnandet av
revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, 2018-09-17 § 123, beviljat Lisiana Nurhadis (SD)
avsägelse.
Sverigedemokraterna har inkommit med nominering av Robert Söderberg som ny
revisor.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Nominering
Protokollsutdrag KF § 123/2018 Entledigande från uppdraget som revisor - Lisiana
Nurhadi (SD)
Beslutet skickas till
Revisorerna
Lönechef Annika Risberg
Vald revisor
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Utredare Anna Persson
Matrikeln
Hemsidan
Räddningstjänsten Västra Blekinge

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2015/121

Erik Bergman
Kanslichef
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Från: Tommy Strannemalm[tommy.strannemalm@sd.se]
Skickat: 17.09.2018 16:59:44
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Nominering

Sverigedemokraterna nominerar Robert Söderberg till ny ledamot i revisionen.
Mvh
Tommy Strannemalm
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 15:00 -17:50, ajournering kl. 16:50–17:20

Beslutande:

Marie Sällström
Gert Åkesson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Jan Bremberg
Jan-Åke Berg
Lena Sandgren
Tobias Folkesson
Anki Hansson
Kenneth Hake
Johnny Persson
Christel Friskopp
Sofie Dahlqvist
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Ingrid Hagberg-Hake
Inger Löfblom Sjöberg
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Paul Hedlund
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Per Erlandsson
Magnus Sandgren
Claes Mårlind
Cecilia Holmberg
Carl-Eric Birgersson
Anders Englesson
Sara Månsson Möllergren
Anna Atmander
Per Atmander
Johanna Karlsson
Tor Billing
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Anna Wihlstrand
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson
Tommy Larsson
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(C)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S) fr.o.m. § 5
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD) fr.o.m. § 5
(SD)
(SD)
(V)
(V)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-09-17

Karlshamns
kommun

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare

Övriga:

Roland Ohlsson (S)
Fredrik Nilsson (S)
Siri Näslund (S)
Katrin Johansson (S)
Kerstin Linde (S)
Torgny Lindqvist (S)
Anna Arlid (M)
Britt Kilsäter (M)
Lars Hasselgren (M)

sid 2 av 4

ersätter
Andreas Saleskog (S)
Suzanne Svensson (S)
Sara Sakhnini (S)
Anders Karlsson (S)
Kerstin Gustafson (S)
Johnny Persson, §§ 1-4
Marco Paulson (M)
Bärthil Ottosson (M)
Emanuel Norén (M)

Torgny Lindqvist (S) fr.o.m. § 5, Barbro Ohlsson (S), Rune Andersson (S),
Tommy Alm (S), Lena Häggblad (C), Markus Lindberg (C) fr.o.m. § 5,
Bodil Ericsson (L), Kenneth Svanberg (L), Ingrid Ågård fr.o.m. § 5,
Karin Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
Kommunikationschef Annette Sandberg
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Utredare Anna Persson

Utses att justera: Ingrid Hagberg-Hake (S)
Claes-Göran Mårlind (M)
Paragrafer:

§§ 113-127

Justeringsdatum: 2018-09-20
Sekreterare

……………………………………………………
Anna Persson

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………………… ……………………………………………………
Ingrid Hagberg-Hake
Claes-Göran Mårlind
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunfullmäktige
2018-09-17
2018-09-20
Datum då anslaget
tas ner:
Kommunkansliet,
Rådhuset

2018-10-12

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 123 Entledigande från uppdraget som revisor – Lisiana Nurhadi (SD) 2015/121
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja begärd avsägelse
Sammanfattning
Lisiana Nurhadi (SD) har 2018-08-15 inkommit med avsägelse från uppdraget som
förtroendevald revisor. I uppdraget ingår att vara Karlshamns kommuns revisor i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2018-08-15
Beslutet skickas till
Revisorerna
Lönechef Annika Risberg
Lisiana Nurhadi
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Lönehandläggare Christina Gustafsson
Utredare Anna Persson
Matrikeln
Hemsidan
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