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§ 41 Val av justerare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Britt Jämstorp (KD) att justera protokollet. 
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§ 42 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 43 Bokslutsdialog med Kulturnämnden 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Kulturnämnden inför bokslutet 2019. Förvaltningschef Tomas Ringberg och kulturchef 
Maria Sköldqvist informerar om Kulturnämndens resultatrapport innehållande nämndens 
resultat och bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiska uppföljning av 
budget och utfall och ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Nämndens arbete har bland annat inriktats på folkbildningsuppdraget, frågor om 
jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, delaktighet och inflytande och digitalisering. 
Barn och ungdomar har varit en prioriterad grupp. Verksamheten har sökt och tilldelats 
projektmedel i både regionala och statliga projekt som gett möjlighet att arbeta med 
utveckling, kvalitetshöjning och samverkan inom både allmänkultur och konst. Den 
statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” har gett Kultur Karlshamn möjlighet att arbeta med 
projektet ”Allas möjlighet”, där det övergripande målet är att konst blir relevant för fler.  
 
Föreningshuset lokstallarna med uppstart av dansscenen och stadsbibliotekets lokaler 
har varit prioriterade frågor under året. Stadsbibliotekets lokaler är inte ändamålsenliga 
och behöver åtgärdas. 
 
Nämnden har under året arbetat aktivt med balanserad budget och skapa en effektiv 
organisation med hög kvalitet. Bokslutet för 2019 visar ett överskott på 486 tkr, vilket 
beror på att regionen tagit viss del av personalkostnader. Den kompensation till muséet 
på 1 mnkr som nämnden enligt beslut i kommunstyrelsen skulle få har nämnden istället 
kunnat finansiera inom befintlig budgetram. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott 
på 92 tkr.   
 
Kulturnämndens driftuppföljning med budget, utfall och avvikelse för 2019 redovisas i 
tabellen nedan; 
 
 Helårsbudget 2019 

(tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budgetavvikelse 

(tkr) 
Intäkter 1 511 2 909 1 398 
Bruttokostnader - 27 271 - 28 181 - 912 
Nettokostnader - 25 760 - 25 274 486 
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
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§ 44 Bokslutsdialog med Utbildningsnämnden 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Utbildningsnämnden inför bokslutet 2019. Utbildningsnämndens ansvarsområde var 
fram till och med 2019-12-31 delat på två nämnder; nämnden för barn, ungdom och 
skola respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Bokslutsresultat redovisas 
därför separat för dessa nämnder. Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om 
resultatrapport innehållande nämndernas resultat och bidrag till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål, ekonomiska uppföljning av budget och utfall och ekonomiska analys av 
drift och investeringar.   
 
Grundskolan – nämnden för barn, ungdom och skola 
 
Under 2019 var de fastställda utvecklingsområden för nämnden för barn, ungdom och 
skola likvärdighet och inkludering, resultatanalys och chefers utveckling och utbildning, 
kollegialt lärande samt kompetensförsörjning. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har nämnden bland annat fokuserat på 
negativ stress på grund av skolarbete, elevhälsa och mående samt 
levnadsundersökning. Levnadsundersökningen och elevenkäten indikerar båda att 
merparten av eleverna känner sig trygga i sina skolmiljöer. Nämnden redovisar att 
kommunens skolresultat ligger över rikssnittet (nationella prov och behörighet till 
gymnasieskolan) och att skolnärvaron ökat. I övrigt nämns externa projektmedel för 
ökad samverkan mellan skola/samhälle och utveckling av studie och yrkesvägledning 
samt åtgärder för att nå budget i balans.  
 
Utmaningar för nämnden handlar bland annat om förändrade förutsättningar, 
exempelvis trädde en ny läroplan för förskolan (Lpfö18) ikraft 1 juli 2019. Ytterligare 
utmaningar utgörs av sjunkande andel utbildade förskollärare (55 procent i kommunen 
jämfört med 44 procent för riket) och fortsatta svårigheter att rekrytera legitimerade 
förskollärare, minskat statligt anslag för nyanlända, ökade elevvolymerna i grundskolan 
och fortsatt obalans i interkommunal ersättning.   
 
Ekonomisk uppföljning och analys för nämnden visar ett underskott på 877 tkr. 
Effektiviseringar motsvarande 16,5 mnkr har genomförts i syfte att nå ekonomi i balans. 
Detta har uppnåtts bland annat genom minskad bemanning i samtliga verksamheter och 
minskade resurser för läromedel respektive kompetensutveckling.  
 
Gymnasieskolan – gymnasieutbildningsnämnden 
Fastställda utvecklingsområden för gymnasienämnden under 2019 har varit likvärdig 
utbildning, digitalisering, elevhälsa och fortsatt utveckling av samarbetet mellan 
gymnasieskola och vuxenutbildning.  
 
Nämndens arbete inom gymnasieskola för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål  
har bland annat rört insatser för att minska skillnader mellan män och kvinnors resultat, 
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utveckla utbildningen så att färre elever upplever negativ stress över skolarbetet, minska 
sjukfrånvaro och anpassningar för att nå budget i balans. 
 
Redovisad avvikelse för gymnasienämnden uppgår till ett underskott på 675 tkr. 
Effektiviseringar under 2019 har genomförts motsvarande 13 mnkr samtidigt som 
volymökningar uppgår till 5 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
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§ 45 Bokslutsdialog med Byggnadsnämnden 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Byggnadsnämnden inför bokslutet 2019. Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
informerar om Byggnadsnämndens resultatrapport innehållande nämndens resultat och 
bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiska uppföljning av budget och 
utfall och ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Bland nämndens insatser under året nämns införande av en digital bygglovsprocess. Ett 
initiativ som syftar till att underlätta bygglovsprocessen för kommunens medborgare och 
företag. Vidare nämns att ett förslag på bostadsförsörjningsprogram har tagits fram 
vilken ligger för beslut om samråd vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 
2020.  
 
Arbetet med planprogram har fortskridit enligt plan och flera detaljplaner med varierat 
ändamål har tagits fram under året. Avvikelse från målet om att 80 procent av 
detaljplanerna ska främja blandstad beror delvis på att det är svårt att reglera i små 
frimärksplaner som antingen är renodlade bostadsplaner eller verksamhetsplaner. 
Avvikelsen när det gäller antal startbesked beror på två överklaganden, ett 
flerbostadshus och ett bygglov med flera radhus/parhus. 
 
Flera privata aktörer har visat intresse för projekt som bidrar till att förtäta inom befintlig 
bebyggelse och att arbete pågår med att sanera ett flertal områden för att få loss 
byggklar mark. Genom att planlägga och bygga på mark som redan varit exploaterad så 
bidrar man till målet att ge utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap. Exempel 
på detta är stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö. Under 2019 genomfördes två 
markanvisningstävlingar där det i ett fall erbjöds möjlighet till etablering av 
bostäder och i det andra etableringen av verksamheter. Vidare har informationsinsatser  
och medborgardialoger genomförts om hur bygglovsprocessen fungerar och hur man 
bör tänka gällande hållbart byggande. Inför 2020 så finns planer på att ta fram en 
informationsinsats som riktar sig till fastighetsägare. 
 
Under året har verksamheten provat möjligheten för medarbetare att vid behov och då 
arbetet medger det förlägga arbetet utanför kontoret med syftet att öka attraktiviteten 
som arbetsgivare. Provverksamheten ska utvärderas och vidareutvecklas. Önskemål 
har funnits om att skapa variation i arbetet genom att alla kan ta ärenden inom 
arbetsgrupper som har samma kompetens. Positiva effekter av detta är att 
verksamheten blir mindre sårbar samtidigt som det ger utrymme för 
kompetensutveckling.  
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Byggnadsnämndens driftuppföljning med budget, utfall och avvikelse för 2019 redovisas 
i tabellen nedan; 
 
 Helårsbudget 2019 

(tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budgetavvikelse 

(tkr) 
Intäkter 7 743 11 229 3 486 
Bruttokostnader - 14 412 - 17 092 - 2 680 
Nettokostnader - 6 669 - 5 864 - 805 
  
Fördelningen av nettokostnader för Stadsbyggnadsavdelningen redovisas nedan;  
 
   Helårsbudget 2019 

(tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budgetavvikelse 

(tkr) 
Byggnadsnämnden 
del i förvaltningskansli 

- 465 - 465 0 

Plan - 2 081 - 2 273 - 192 
Bygglov - 2 156 - 1 125 1 031 
Mätning - 1 967 - 2 001 - 34 

 
Stadsbyggnadsavdelningen har under året haft flera framgångar bland annat har 
Arkitekturveckan skapat positiv reklam för Karlshamn, snabb anpassning till målet om 
50 000 invånare har åstadkommits och märks i detaljplanearbetet som fokuseras på 
bostäder, arbetet med digitalisering har löpt på enligt plan.  
 
Utmaningar för Stadsbyggnadsavdelningen utgörs av svårigheten att hitta en erfaren 
planeringsarkitekt för de två projekten Janneberg och Duveryd. Ytterligare utmaningar är 
att lägga större fokus på stora detaljplaner som skapar större samhällsnytta och att det i 
dagsläget inte finns ramavtal för planarkitektstjänster vilket innebär att mycket tid får 
ägnas åt upphandlingsprocesser.   
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning  
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§ 46 Bokslutsdialog med Teknik- och fritidsnämnden 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Teknik- och fritidsnämnden inför bokslutet 2019. Förvaltningschef Ulrika Nordén 
Johansson informerar om Teknik- och fritidsnämndens resultatrapport innehållande 
nämndens resultat och bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiska 
uppföljning av budget och utfall och ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Nämnden har prioriterat trygghetsinsatser som främjar cykling och åtgärder för att skapa 
förutsättningar för alla kommuninvånare att idrotta och motionera. Spontanidrottsplatser 
har anlagts, utlåning av sportartiklar har anordnats och samarbetsprojekt med 
föreningslivet har genomförts.    
 
Nämnden har arbetat med olika samarbetspartners för att utveckla former för 
föreningssamverkan med målet att fler blir delaktiga i föreningslivet. Ett idrottspolitiskt 
program har utarbetats som ska stödja denna målsättning. För att fler ska attraheras till 
strövområden har insatser kring renhållning och tillgänglighet genomförts i parker och 
strövområden.   
 
Medarbetarnas behov och flexibilitet som arbetsgivare med syftet att behålla kompetens   
och resurser som i sin tur leder till kvalitet i utfört arbete och kostnadsbesparingar. I 
digitalisering av tjänster har det primära varit att skapa tillgänglighet och enkelhet för 
medborgaren men även skapa intern effektivitet och kostnadsbesparingar.  
 
Teknik- och fritidsnämndens driftuppföljning med budget, utfall och avvikelse för 2019 
redovisas i tabellen nedan; 
 
 Helårsbudget 2019 

(tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budgetavvikelse 

(tkr) 
Intäkter 69 774 75 540 5 766 
Bruttokostnader - 152 076 - 159 515 - 7 439 
Nettokostnader - 82 302 - 83 975 - 1 673 
  
Fördelningen av nettokostnader på verksamhetens olika områden visar att det är gatu- 
och parkförvaltningen och fritid som bidragit mest till avvikelsen.  
 
   Helårsbudget 

2019 (tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budget-

avvikelse (tkr) 
Förvaltning och projektkontor - 1 473 - 575 899 
Ledning/stab för gata och park 565 963 398 
Gatuförvaltning - 31 195 - 32 371 - 1 176 
Parkförvaltning - 14 984 - 15 822 - 838 
Båthamnar 513 117 - 396 
Marin- och parkskötsel - 293 - 826 - 533 
Gatu- och maskinskötsel - 465 461 926 
Fritid - 34 970 - 35 922 - 952 
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Teknik- och fritidsnämnden har en årsbudget för investeringar 2019 som uppgår till 
sammanlagt 21 300 tkr. Utfallet för året uppgår till 20 325 tkr och således en 
prognosticerad avvikelse på 975 tkr mindre i investeringar. 
 
Gatu-, park- och marinverksamheten har under 2019 genomfört årsplanering som kan 
spara tid och skapa utrymme för effektiviseringar. Ytterligare framgångar för 
verksamheten är bland annat insatser för att främja cyklism, byggnation av OCR-bana, 
hundrastgård, och förbättringar på Blekingeleden och upprustning av badhusparken och 
sex mindre grönområden i kommunen. Utmaning för verksamheten handlar framförallt 
om att klara grunduppdraget trots besparingskrav.     
 
Till Fritidsenhetens framgångar hör bland annat att kommunen uppnått toppranking som 
friluftskommun och utnämnts till årets idrottskommun i Blekinge. Medverkan i ARK56 har 
bidragit till en mer tillgängligt kust och skärgård, Jössaprojektet har kommit igång och 
spontanidrottsplatser har byggts. Utmaning för fritidsenheten är att genomföra 
effektiviseringar och besparingar samtidigt som föreningars och allmänhetens behov ska 
tillgodoses.   
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
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§ 47 Bokslutsdialog med Omsorgsnämnden 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Omsorgsnämnden inför bokslutet 2019. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
informerar om Omsorgsnämndens resultatrapport innehållande nämndens resultat och 
bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiska uppföljning av budget och 
utfall och ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Nämnden redovisar ett positivt ekonomisk resultat på 28 mnkr 2019. Resultatet från 
brukarundersökningen visar att 93 procent av brukarna är nöjda med hemtjänsten och 
80 procent av brukarna är nöjda med särskilt boende. Fokusområden för nämnden är 
genomlysning av budgeten (som påbörjades 2018), justering av kvoter till särskilt 
boende och beräknad hemtjänsttimmekostnad. Nämndens kärnuppdrag är 
myndighetsutövningen (bl.a. trygghetsboende, trygg hemgång, IBIC), utbildning i BPSD 
(demensboenden), friskare arbetsplatser och teknik. 
 
Mellan boenden har interna flyttar skett bland annat från Solrosen till Östralycke, från 
Perennagården till Östralycke och från korttids Persgården till Solrosen samt planerad 
avveckling av Båtsmansgårdens. Åtgärder för bättre ekonomisk hushållning har vidtagits 
exempelvis har särbo minskat med åtta platser, schemaläggning har förbättrats, 
hyresavtal har framgångsrik omförhandlats, färre bostadsanpassningar och inventering 
av förråd m.m. har genomförts. 
 
Nettokostnaden för nämnden uppgår till cirka 460 mnkr 2019, en minskning sedan 
föregående år. De minskade nettokostnaderna beror bland annat på minskade 
personalkostnader i särskilt boende och lägre timkostnader i hemtjänst och lägre 
kostnader för bostadsanpassningar.   
 
Kvalitetsarbete genomförs och berör bland annat att tydliggöra och strukturera 
kvalitetsundersköterskor som finns i flera grupper. Utbildning i system för digital 
registrering av avvikelser är genomförd, aktivt arbete pågår med SOSfS 2011:9 
(kartläggning och beskrivning av processerna, identifiering av utbildningsbehov och 
planerad utbildning), utreder Lex Sarah och arbetar med åtgärder utifrån resultaten.  
 
Satsningar pågår för att skapa friskare arbetsplatser inom hemtjänst. Satsningar har 
också påbörjats kring ledarskapsutbildning, att skapa tydliga roller och ansvar för 
enhetschefer, kvalitetsundersköterskor och undersköterskor inom särskilt boende, 
rekrytering av demensteam och anställning av AST-tjänst. 
 
Utmaningar för nämnden rör heltid som norm, digitalisering, fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten, nära vård, IBIC, reglering av yrket undersköterska, sjuktal och demografi.  
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
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§ 48 Bokslutsdialog med Nämnden för arbete- och välfärd 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Nämnden för arbete och välfärd inför bokslutet 2019. Förvaltningschef Thomas 
Svensson informerar om Nämnden för arbete- och välfärds resultatrapport innehållande 
nämndens resultat och bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiska 
uppföljning av budget och utfall och ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Nämndens mål om nöjdhet, trygghet och delaktighet i bemötandet inom LSS har 
uppnåtts. Däremot har inte nämndens mål om minskning av antalet barn med psykisk 
ohälsa och andelen barnfamiljer med försörjningsstöd uppnåtts. Inte heller målen om att 
minska sjuktal och uppnå kostnadseffektivitet inom externa missbruksplaceringar, 
externt placerade barn, antalet placeringsdygn på externa HVB-hem och placeringar i 
konsultstödda familjehem uppnåtts. Sjuktalen har dock minskat.  
 
Nämnden för arbete och välfärds driftuppföljning med budget, utfall och avvikelse för 
2019 redovisas i tabellen nedan; 
 Helårsbudget 2019 

(tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budgetavvikelse 

(tkr) 
Intäkter 87 325 126 274 38 949 
Bruttokostnader - 462 752 - 509 192 - 46 440 
Nettokostnader - 375 427 - 382 918 - 7 491 
  
Fördelningen av nettokostnader för förvaltningen för arbete och välfärd redovisas nedan;  
 
   Helårsbudget 2019 

(tkr) 
Utfall 2019 (tkr) Budgetavvikelse 

(tkr) 
LSS -  -  - 1 952 
Ledning och 
gemensamt 

-  -  24 597 

Social psykiatrin -  -  - 1 468 
Insatser för vuxna -  -  - 4 849 
Barn och Familj -  -  - 21 673 
Försörjning -  -  - 3 022 
Arbetsmarknad -  -  806 
Introduktion -  -  26 
Ensamkommande 
flyktingungdom 

-  -  45 

 
Inom LSS uppnås ett resultat för 2019 på minus 2 mnkr samtidigt har LSS haft 
volymökningar motsvarande 4 mnkr. Två nya gruppbostäder har startat under 2019 och 
fyra kostnadskrävande gruppbostäder har avvecklats. Inom Individ- och 
familjeomsorg/barn och familj har volymökningar skett inom HVB-placeringar. Kostnader 
för externa socialsekreterarkonsulter har dock minskat med 5 mnkr. Inom Individ- och 
familjeomsorg/vuxen har antalet placeringar av vuxna missbrukare minskat men antalet 
placeringar på grund av våld i nära relationer ökat. Omvärldsanalysen visar bland annat 
att flera nyanlända lämnar etableringsersättning. Det ställs större krav på verksamhet 
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inom LSS och det finns behov av förtydligande av ansvarsfördelning, mål och grundsyn 
inom förvaltningsorganisationen. Utmaningar handlar om att balansera budget och 
kostnadseffektivisera, minska institutionsplaceringar, samverka med andra 
organisationer och myndigheter kring barn och ungdomar, omstrukturering av LSS-
boenden och överflyttning från försörjningsstöd till arbete.    
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-03-10 

Sida 16(19) 

 

§ 49 Bokslutsdialog med Överförmyndarnämnden 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Överförmyndarnämnden inför bokslutet 2019. Överförmyndarnämndens ordförande 
Susanne Olsson (S) och Erik Bååth överförmyndarhandläggare informerar om 
Överförmyndarnämndens resultatrapport innehållande nämndens resultat och bidrag till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiska uppföljning av budget och utfall och 
ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Överförmyndarnämnden har 448 ställföreträdare, 224 gode män och 40 förvaltare.  
Nämnden har 452 aktiva ärende varav sju avser ensamkommande barn, 249 
godmanskap och 40 förvaltarskap. 500 redovisningar att granskas per år till ett värde av 
närmare 166 mnkr. Nämnden verksamhet omfattar tillsyn, utbildning, rekrytering och 
utredning av behov av ställföreträdare.  
 
En reklamfilm har tagits fram för att rekrytera gode män och förvaltare. Filmen har visats 
på bio och sociala medier. Nämndens mål om att kunna föreslå en ställföreträdare till 80 
procent av de som är berättigad till det inom tingsrättens föreläggande är inte uppfyllt.  
 
Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
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§ 50 Bokslutsdialog med Stadsvapnet 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten genomfört bokslutsdialog med 
Stadsvapnet inför bokslutet 2019. Stadsvapnets vice vd Marie Nilsson informerar om 
koncernens och bolagens resultatrapport, värdeöverföringar inom koncernen och 
ekonomiska analys av drift och investeringar.   
 
Omsättningen i koncernen har under 2019 ökat med 153 mnkr, vilket beror på ökad 
omsättning i Karlshamns Hamn AB (+84,6 mnkr) och Karlshamn Energi AB (+70,5 
mnkr). I Karlshamns Hamn AB beror ökningen främst på gasrörsprojektet samt positiv 
utveckling av lager och skogsprodukter. I Karlshamns Energi har dotterföretaget 
Karlshamn Energi Vatten AB förvärvat VA-verksamheten från Karlshamns kommun och 
bedriver verksamheten från och med 2019-01-01 (+70,0 mnkr).  
 
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgår till 66,6 mkr jämfört med 60,7 
mnkr föregående år. Karlshamns Hamns AB resultat efter finansiella poster uppgår till 
44,2 mnkr (26,8 mnkr), Karlshamn Energi AB (koncern) 13,1 mnkr (18,3 mnkr), 
Karlshamnsbostäder AB 36,4 mnkr (34,5 mnkr), Karlshamnsfastigheter AB -7,8 mnkr  
(-5,8 mnkr), Kreativum i Blekinge AB -11,2 mnkr (-4,8 mnkr). 
 
 Rörelseresultat (tkr) Res. efter fin. Poster (tkr)  Årets resultat (tkr) 
Koncernen 99 820 66 625 52 038 
Stadsvapnet -2 727 -23 100 -3 940 
KEAB 20 018 13 056 16 892 
KABO 47 967 36 378 9 984 
KHAB 47 967 44 167 13 788 
KAFAB -4 133 -7 826 -200 
KREAB -11 135 -11 212 207 
Justering -137 15 162 15 308 

 
Uppföljningen visar att investeringsbudgeten för 2019 inte har förbrukats.   
 

 

2019 års 
investerings-
budget (tkr) 

Utfall 2019-12-31 
(tkr) 

Avvikelse 
mot budget 
(tkr) 

Totalt Karlshamns Energi 
koncernen 136 245 139 800 -3 555 
Totalt Karlshamnsbostäder 260 200 207 900 52 300 
Totalt Karlshamns hamn 96 705 71 819 24 886 
Totalt Karlshamnsfastigheter 
AB 52 000 68 096 -16 096 
Kreativum i Blekinge AB  2 850 850 2 000 
Totalt 548 000 488 465 59 535 
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Beslutsunderlag 
  
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
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§ 51 Information om kommunkoncernens bokslut 2020/963 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetskontroller Anette Ericsson redovisar övergripande för kommunkoncernens 
resultatrapport och driftuppföljning.    
 
Beslutsunderlag 
 
Presentationsmaterial och muntlig föredragning 
 
 
 


