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§ 115 Val av justerare  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att utse Charlott Lorentzen (MP) att justera protokollet. 
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§ 116 Godkännande av dagordning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 117 Kommunstyrelsens resultatrapport januari-april 2020 2019/2792 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2020 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens avdelningar och verksamheter har upprättat resultatrapporter per 
2020-04-30 som sammanställts till resultatrapport för kommunstyrelsen. 
 
I resultatrapporten redovisas ekonomisk uppföljning av drift och investeringar för 
perioden med prognos för helår samt ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar ett beräknat underskott på 8,6 mnkr på helår. För 
KS investeringar beräknas ett plus på 16,8 mnkr på helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020- 
Resultatrapport KS januari-april 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef SHBF Ulrika Nordén Johansson 
Chefer KLF 
Verksamhetschefer SHBF 
Controller Susanne Andersen 
Controller Lisa Sunesson 
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§ 118 Resultatrapport januari-april 2020 2019/2790 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa resultatrapport januari-april 2020 
 
att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet för budget i balans. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnder och bolag i Karlshamns kommun prognostiserar ett helårsresultat på -54 mnkr 
i förhållande till budget. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder och 
finansförvaltning uppgår till -52 mnkr och kommunens helägda bolag till -2 mnkr. 
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse på helår är -70,6 mnkr som balanseras 
med finansförvaltningens budgetavvikelse på +18,4 mnkr. 
 
Nämndernas budgeterade effektiviseringar uppgår till -30 mnkr för innevarande 
verksamhetsår och satsningarna i nämnderna uppgick till 10 mnkr för år 2020. 
Kommunfullmäktige har utöver detta beslutat om 35 mnkr i tilläggsanslag till nämnder i 
reviderad budget 2020, KF § 35 200427. Nettoeffekten innebär att verksamheterna har 
tillförts +15 mnkr. 
 
Nämnderna påverkas ekonomiskt av Coronapandemin där ett prognostiserat 
intäktsbortfall påverkar resultatet -5,8 mnkr och kostnaderna ökar med -2,3 mnkr. Statlig 
ersättning för sjuklöner samt sänkta arbetsgivaravgifter påverkar resultatet positivt med 
prognostiserade 8,3 mnkr. Nettoeffekten för kommunens nämnder och finansförvaltning 
uppgår till 0,2 mnkr för kända faktorer. Sannolikt finns indirekta kostnadsökningar i 
resultatet som är svåra att mäta då orsaken kan vara en följd av pandemin, alternativt 
en förändring i samhället. (Prognoserna bygger på antagande om att pandemin 
påverkar verksamheten i ytterligare 3 månader. Hänsyn har tagits till samtliga beslutade 
statsbidrag och SKR:s scenario på vikande skatteprognoser.) Gällande bolagen är det 
endast Kreativum som redovisar påverkan på resultatet, där de prognostiserar ett 
intäktsbortfall på -2,0 mnkr avseende pandemin. 
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Prognos helårsresultat nämnder och finansförvaltning 2020 
 
Driftredovisning nämnder och 
finansförvaltning, mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunfullmäktige -3 -1 -3 0 -3
Överförmyndarnämnd -3 -1 -3 0 -3
Kommunrevision -1 0 -1 0 -1
Kommunstyrelse -194 -66 -203 -9 -195
UTB-nämnd -769 -284 -784 -15 -786
Kulturnämnd -33 -12 -33 0 -33
Teknik- och fritidsnämnd -93 -29 -99 -6 -96
Byggnadsnämnd -7 -3 -7 0 -7
Omsorgsnämnd -448 -153 -450 -2 -449
Nämnd för Arbete och Välfärd -374 -132 -413 -39 -400
Summa nämnder -1 926 -681 -1 997 -71 -1 974
Summa finansförvaltning 1 946 669 1 964 18 1 950
Totalt 20 -12 -32 -52 -23  
 
I februari lämnades en prognos för driftsredovisningen där helårsresultatet uppgick till    
-43,0 mnkr vilken kan jämföras med -52,0 mnkr som lämnas efter april. Skillnaden 
mellan tidigare lämnad prognos och nu estimerad prognos för driftsredovisningen beror 
på följande: 
 

 Corona-pandemi som innebär intäktsbortfall och ökade kostnader 
 Ökande kostnader inom placering vuxna och Barn- och familj, öppenvård samt 

konsultkostnader 
 Ökande kostnader LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom personlig 

assistans 
 Ökande kostnader för ersättningen till fristående verksamheter samt 

interkommunal ersättning  
 Kompensation tillskjuts för sjukskrivningar och arbetsgivaravgifter 
 Kapitalkostnaderna påverkas positivt av lägre investeringsnivå 2019 
 Nedskrivning av bokfört värde Åryds skola 

 
Periodens utfall för driftredovisning nämnder och finansförvaltning är -12 mnkr och 
helårsprognosen är -32 mnkr, detta ger -52 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på 
helår. Nämnderna prognostiserar -71 mnkr och finansförvaltningen +18 mnkr. Det är 
framförallt UTB-nämnden, Nämnden för Arbete och Välfärd, men även 
Kommunstyrelsen och Teknik- och fritidsnämnden, som redovisar större avvikelser mot 
budget.  
 
UTB-nämnden har bedömt att obalansen inför budgetåret 2020 är -15 mnkr. Avvikelser 
som finns inom nämnden gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående verksamheter. Nämnden har ett pågående arbete med anpassningar  
(45 mnkr) för nå en budget i balans. Dock finns det volymökningar och fördyrande 
poster (-47 mnkr) som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de 
anpassningsinsatser som gjorts i organisationen. 
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Nämnden för Arbete och Välfärd har från föregående år en medföljande obalans på  
-25,5 mnkr i verksamheten. Obalansen beror på fortsatt ökade placeringar för vuxna, 
våld i nära relationer samt placeringar barn och familj. Den prognostiserade 
helårskostnaden avviker från budget med -39,0 mnkr och kostnaderna för placering 
vuxna och barn- och familj ökar samt LSS verksamheten för tillfälliga utökningarna inom 
personlig assistans ökar. Nämnden vidtar och har vidtagit både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder komma i balans mellan budget och resultat. Coronapandemins 
ekonomiska effekter på verksamheterna är inte kända. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar med ett underskott på -9,0 mnkr. Orsaken är ökade 
livsmedelspriser, bortfall av intäkter i äldreomsorgsrestaurangerna, bortfall av intäkter för 
sotningsverksamheten, intäktsbortfall för arbetsplatsservice, extraordinära 
fastighetskostnader, kostnader för skyddsmaterial och kommungemensamma system. 
Verksamheten inom kommunledningsförvaltningen är nära ekonomisk balans.  
 
Teknik- och fritidsnämnden påverkas av intäktsbortfall till följd av ett stängt utomhusbad 
samt ändrat beslut kring föreningsbidrag. Den tekniska verksamheten bedömer att 
anpassningskraven inte är möjliga att genomföra utan att göra avkall på nödvändig drift 
och underhåll. Att sänka denna nivå ytterligare riskerar att öka kostnaderna på längre 
sikt. Underskottet prognostiseras till -6,0 mnkr. 
 
Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att det i helårsprognosen ingår 
ersättning för sjuklönekostnader april-juli och nedsättning för arbetsgivaravgifter mars-
juni. Prognosavvikelsen uppgår till +18,4 mnkr.  
 
Finansförvaltningens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag har negativ 
helårsavvikelse på -8,1 mnkr i jämförelse med prognos från SKR 200429. Regeringen 
lämnade besked om ytterligare generella statsbidrag 200518 och den preliminära 
fördelningen till Karlshamns kommun på +9,4 mnkr har lagts till i helårsprognosen. 
 
Kapitalkostnader har positiv budgetavvikelse på grund av lägre utfall avseende 
investeringar 2019. Revidering av beräkningsmodell för borgensavgifter, enligt beslut i 
KF § 6 2020-02-17, innebär högre finansiella intäkter. Överskottsutdelningen från 
Kommuninvest blir lägre än budgeterat. 
 
Negativ budgetavvikelse för nedskrivning av Mörrums skola på -1,0 mnkr på grund av 
rivning vid byggnation av ny F6 skola och nedskrivning av Åryds skola (Åryd 2:1) enligt 
beslut om överlåtelse -0,4 mnkr. Periodens ströförsäljning av mark uppgår till +0,5 mnkr 
och försäljning av fordon/maskiner uppgår till +0,2 mnkr. 
 
Investeringsredovisning nämnder, 
mnkr

Årsbudget 
2020

Periodens 
utfall

Helårsprognos 
2020

Prognos 
avvikelse 

helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Nämnder
Kommunstyrelse -261 -27 -244 17 -202
UTB-nämnd -14 -2 -13 1 -14
Kulturnämnd -2 0 -2 0 -2
Teknik- och fritidsnämnd -15 0 -15 0 -15
Omsorgsnämnd -4 0 -4 0 -4
Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -1 -4 0 -4
Summa -299 -30 -282 17 -240  
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Periodens utfall för investeringsredovisning nämnder är 30 mnkr och helårsprognosen är 
282 mnkr, detta ger +17 mnkr i prognostiserad budgetavvikelse på helår. Det är 
framförallt tidsförskjutningar i byggprojekt som ger positiv avvikelse. 
 
Prognos helårsresultat bolag 2020 
 
Driftredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB -7 -2 -6 1 -7
Karlshamn Energi AB 7 4 4 -3 4
Karlshamns Hamn AB 3 4 3 0 3
Karlshamnsbostäder AB 35 14 32 -3 31
Karlshamnsfastigheter AB -9 -2 -6 3 -9
Kreativum i Blekinge AB -4 -2 -4 0 -
Summa 24 16 23 -2 22  
  *Årsbudget ej fastställd av styrelsen för Kreativum i Blekinge AB per 2020-05-20.  
 
Periodens utfall för bolagen i koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB uppgår till 14 mnkr 
och helårsprognosen uppgår till 23 mnkr, detta ger -5 mnkr i prognostiserad 
budgetavvikelse på helår.  
 
I budgeten och helårsprognosen för Karlshamn Energi AB inkluderas en nedskrivning av 
fiber till landsbygden på 19 mnkr som inte är medtagen i utfallet för perioden. 
Helårsprognosen har även justerats ned för Karlshamn Energi AB p g a lägre 
täckningsbidrag under årets första månader orsakat av en varm vintersäsong vilket 
påverkar lönsamheten inom fjärrvärme och elnät. Karlshamnsbostäder AB har också 
justerat ned sin helårsprognos i förhållande till budget p g a att uppsägningar från 
kommunen inkommit efter lagd budget. 
 
Investeringsredovisning bolag, mnkr Årsbudget 

2020
Periodens 

utfall
Helårsprognos 

2020
Prognos 

avvikelse 
helår

Helårsprognos 
föregående 
uppföljning 

Bolag
Karlshamn Energi AB -158 -41 -150 8 -155
Karlshamns Hamn AB -98 -15 -123 -25 -98
Karlshamnsbostäder AB -92 -30 -92 0 -87
Karlshamnsfastigheter AB -121 -11 -121 0 -125
Kreativum i Blekinge AB -6 0 -2 4 -
Summa -475 -96 -488 -13 -464  
 
Helårsprognosen för investeringarna har ökat med -13 mnkr jämfört med budget. Detta 
beror främst på att Karlshamns Hamn kan påbörja investeringar tidigare än beräknat, 
gällande ombyggnation i terminaler och kajer.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse resultatrapport januari-april 2020 
Nämnders och bolags resultatrapporter för januari-april 2020 
Handlingsplan för AV-nämnden 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ytterligare en att-sats ska läggas till med följande lydelse 
”att uppmana nämnderna att fortsätta arbetet för budget i balans”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det. 


